
 

 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ครั้งที่  ๗/๒๕๖๐  เมื่อวันอังคารที่  ๒๕ กรกฎาคม  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.โชติวุฒ ิ  ประสพสุข ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา  กรรมการ 

๘. อ.นนทรัฐ  บํารุงเกียรติ ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา  กรรมการ 

๙. รศ.ดร.มนตร ี  ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๐. นางพัชนีย  พิชิตการณ ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๑. นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๒. นางนุชนาฎ  พันธุไชยศร ี หัวหนาสํานักงานคณบดี    เลขานุการ  

๑๓. นางดวงแวว  เช้ือออน  หัวหนางานวิชาการ  ผูชวยเลขานุการ 

รายนามกรรมการผูไมมาประชุม  

 อ.กุลสมทรัพย  เย็นฉํ่าชลิต รองคณบดีฝายบริหารฯ  ติดราชการ 

   

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 

 อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานที่ประชุมไดตรวจสอบจํานวน

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเมื่อเห็นวาครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเปดประชุมและ

ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 

วาระที่ ๑   เรื่องประธานแจงตอที่ประชุม 

 ๑.๑ เรื่อง แจงความกาวหนาในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม จํานวน ๑๑ หลักสูตร ขณะน้ีอยูระหวาง

ดําเนินการยกรางหลักสูตร โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯที่ ๓๓๑๙/๒๕๖๐ 

ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดงเอกสารการประชุมหนา ๒-๓  โดยกําหนดรายละเอียดของหลักสูตร ดังเอกสารการ

ประชุม หนา ๔-๕  

  ที่ประชุม รับทราบ     

 

 

           



หนา  ๕ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๘/๒๕๖๐ 

วันพุธที่  ๑๖ สิงหาคม   ๒๕๖๐    

 

วาระที่ ๑   เรื่องประธานแจงตอที่ประชุม 

 ๑.๒ เรื่อง การตอสัญญาจาง ผศ.สกล   นันทศรีวิวัฒน   พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผูมีประสบการณ    

อายุเกิน ๖๐ ป  สังกัด แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเปนอาจารยประจาํหลกัสตูร

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา  โดยคณะฯไดดําเนินการพิจารณาเสนอช่ือใหมหาวิทยาลัยฯ

ดําเนินการจัดสัญญาจางปตอป     

 ที่ประชุม รับทราบ 

  

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๖/๒๕๖๐ 

 อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย  คณบดี ประธาน มอบใหเลขานุการนําเสนอรายงานการประชุม โดยเลขานุการขอให

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐  

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม  หนา ๗ - ๑๓ 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 

 

วาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แลว 

 ๓.๑  อ.ดร.วิทยา  พันธุพา รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน สืบเน่ืองเอกสารหนา ๑๐ ขอ ๔.๑ เรื่อง 

การติดตามการสงเอสาร มคอ. ๓ และ มคอ. ๕ เพื่อนํามาเปนเอกสารหลักฐานในการรับตรวจประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร น้ัน ยังพบวามีอาจารยอีก ๒-๓ ทาน ที่ยังสงไมครบ ซึ่งคณะฯไดดําเนินการจัดสง

หนังสือติดตามและใหรายงานความลาชา      

 ที่ประชุม รับทราบ  

 ๓.๒ อ.ภาณุวัฒน หุนพงษ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ สืบเน่ืองเอกสารหนา ๙ ขอ ๓.๓ เรื่อง 

การรับชําระเงินคาเสื้อช็อปนักศึกษา น้ันไดดําเนินการเรียบรอยแลวและกําหนดใหนักศึกษารับเสื้อในพิธีไหวครพูรอม

เข็มติดเสื้อชุดพิธีการ วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุม ช้ัน ๑๐ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

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 



หนา  ๖ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๘/๒๕๖๐ 

วันพุธที่  ๑๖ สิงหาคม   ๒๕๖๐    

 

วาระที่ ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 

 ประเด็นแจงเพื่อพิจารณา   

  พิจารณาขอเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม เพื่อสงเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 

ทั้ง ๕ ดาน    

อ.ดร.วิทยา  พันธุพา  รองคณบดีฝายวิชาการ  รองประธาน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการดําเนินการที่

สนับสนุนนโยบายดานการผลิตบัณฑิต  ดานการบริการวิชาการฯ และดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังน้ี 

๑. การสรางระบบอาจารยที่ปรึกษาใหเขมแข็ง เพื่อดูแลนักศึกษาปจจุบันใหมีจํานวนคงอยู หรือ สําเร็จ

การศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด  ทั้งน้ี เพื่อลดจํานวนนักศึกษาออกกลางคัน 

๒. มหาวิทยาลัยฯไดมอบหมายใหคณะฯดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ โดยกําหนดกลุมเปาหมายให

คณะฯรับผิดชอบ หน่ึงคณะหน่ึงตําบล   ในเบื้องตนจะมีคณะทํางานลงพื้นที่หาโจทยปญหาซึ่งคณะฯไดรับมอบหมาย

ใหเปนเจาภาพรับผิดชอบตําบลชองสาริกา อําเภอพัฒนานิคม ตอจากน้ันมหาวิทยาลัยฯจะรวบรวมโจทยปญหาจาก

ทุกตําบลใหอาจารยแตละสาขาวิชาจัดทําวิจัยฯ โดยกําหนดเปาหมาย ๑ สาขาวิชา /งานวิจัย ๓ เรื่อง / ๓ โครงการ 

๓. กิจกรรมเขาวังฟงธรรม ในชวงเขาพรรษาน้ีน้ัน จังหวัดลพบุรีไดจัดกิจกรรมและเชิญชวนใหทุกหนวยงาน

ภายในจังหวัดนําบุคลากรเขารวมกิจกรรมไดทุกวันพฤหัสบดี ณ พระนารายณราชนิเวศน เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงเวลา 

๑๕.๐๐ น. โดยประมาณ  ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยฯเห็นความสําคัญดังกลาวจึงไดมอบหมายใหทุกสวนราชการภายใน

หมุนเวียนกันรับผิดชอบนําบุคลากร นักศึกษาเขารวมกิจกรรม และในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐  คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปนตัวแทน    

ที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 ๕.๑ เรื่อง ผูทรงคุณวุฒิ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  นางพัชนีย  พิชิตการณ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง การย่ืนขอรับ

ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษายากจนและเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯหรือคณะอยางสม่ําเสมอ โดยย่ืนขอรับ

ไดที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ซึ่งที่ผานมามีคณะอื่นย่ืนขอรับทุนไปแลวจึงนํามา

แจงใหคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อทราบและดําเนินการตอไป 

  ที่ประชุม รับทราบ  โดยเลขานุการแจงวาไดรับหนังสือบันทึกขอความเรื่องการขอทุนการศึกษาดังกลาว

จากเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ และไดดําเนินการใหหัวหนาสาขาวิชา/แขนงวิชา

พิจารณาคัดกรองและเสนอช่ือใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาในระเบียบวาระที่ ๕ ขอ ๕.๑๐(เพิ่มเติม)   

  นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง การลงทุน

ภาคอุตสาหกรรม ถือวาเปน KPI ขอหน่ึงของผูวาราชการจังหวัดลพบุรี ปรากฎวาต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๐ จังหวัดลพบุรีมีสถานประกอบการมาลงทุนเพิ่ม จํานวน ๑๔ สถานประกอบการ และขยายกจิการ

อีกจํานวน ๕ สถานประกอบการ คิดเปนเงินลงทุนประมาณแปดพันลานบาท  

 



หนา  ๗ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๘/๒๕๖๐ 

วันพุธที่  ๑๖ สิงหาคม   ๒๕๖๐    

   

 

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 กลาวโดยสรุป ความนาสนใจของจังหวัดลพบุรี คือ  

  ๑. อุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งบริษัทในเครือ เบทาโกร มีโครงการขยายกิจการทําเปนฟารมคอมเพลก็ซ 

ในเขตอําเภอชัยบาดาล ซึ่งใชพื้นที่กอสรางประมาณหาพันไร 

  ๒. พลังงานทดแทน โดยเฉพาะโซลาฟารม  ซึ่งผูประกอบการรายใหญสนใจลพบุรีจะมาลงทุนอีก

ประมาณสองรอยเมกะวัตต ตองการพื้นที่ลงทุนอีกกวาสามพันไร  พื้นที่ในการทําโซลาฟารมตองเปนพื้นที่วางเปลา

หรือเปนพื้นที่ที่ไมเหมาะกับการเกษตร จึงจะตรงวัตถุประสงค 

  ๓. โครงการโซลารรูฟท็อปเสรีแบบใหขายไฟฟาเขาระบบ  วัตถุประสงคของโครงการคือการให

ผูบริโภคลงทุนติดต้ังเพื่อใชไฟเองในลําดับแรก สวนไฟฟาสวนเกินที่มีเหลือจึงจะสามารถขายเขาระบบ ทั้งน้ียังไมได

สรุปปริมาณการรับซื้อเทาใดจึงจะเหมาะสม ซึ่งคาดวาจะมากกวาหน่ึงรอยเมกะวัตต รวมทั้งการกําหนดสัดสวนการ

รับซื้อระหวางประเภทบานที่อยูอาศัย อาคารโรงงาน อาคารพาณิชย  โครงการดังกลาวยังมีขอจํากัดที่ตองตรวจสอบ

ในเรื่องของระบบสายสงไฟฟาวามีเพียงพอรองรับปริมาณไฟฟาที่จะขายเขามาในระบบหรือไม  ซึ่งเบื้องตนสาย      

สงไฟฟาของการไฟฟานครหลวงยังมีปริมาณมากพอแตถาเปนของการไฟฟาสวนภูมิภาคยังตองรอการตรวจสอบ   

อีกครั้ง  ในชวงปลายปน้ี จังหวัดลพบุรีไดรับงบประมาณจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน(พพ.) 

ใหดําเนินการติดต้ังโซลารรูฟท็อปโดยใชอาคารศาลากลางจังหวัด จึงเปนโอกาสที่ดีหากนักศึกษาไดมีสวนรวมในการ

ดําเนินการโครงการบางชวงบางตอน 

  ๔. ปญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ เชน บริษัท มินิแบไทย จํากัด(ลพบุรี)  

มีความจําเปนตองการรับพนักงานเพิ่ม เน่ืองจากเปดไลนการผลิต I Phon 8 

 ที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  อ.ดร.วิทยา พันธุพา รองคณบดีฝายวิชาการ  รองประธาน แจงที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง จํานวน

นักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๐  จากการสรุปยอดจํานวนนักศึกษาที่รับสมัครในรอบที่ ๔ ซึ่งเปนรอบสุดทาย      

มีนักศึกษามาสมัครเพิ่มข้ึนจํานวน ๑๗ คน รวมทั้งหมดมีนักศึกษาใหมจํานวน ๒๔๑ คน และจากการสัมภาษณ

นักศึกษาที่มาสมัคร พบวาสวนใหญสามารถชําระคาลงทะเบียนได บางสวนซิ่วมาจากมหาวิทยาลัยเอกชน และ

บางสวนสอบติดแอดมินช่ันแตไมสามารถชําระเงินไดครบเน่ืองจากมีคาใชจายอื่น ๆ อีก ผูปกครองรับภาระไมไหวจึง

มาสมัครใหม  

  ที่ประชุม รับทราบ 

  

 

  

    

      



หนา  ๘ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๘/๒๕๖๐ 

วันพุธที่  ๑๖ สิงหาคม   ๒๕๖๐    

 

 

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 ๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

   อ.ภาณุวัฒน  หุนพงษ  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ แจงตอที่ประชุม เรื่อง การจัด

กิจกรรมตาง ๆ ของคณะฯและมหาวิทยาลัย ในชวงเดือนสิงหาคม ศกน้ี ดังน้ี 

  ๑. จัดโครงการประดิษฐดอกไมจันทน ระหวางวันที่ ๑ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

  ๒. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและการใชวงจรคุณภาพกับกิจกรรมนักศึกษา ใน

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

  ๓. การสํารวจขอมูลผูมีรายไดนอย โดยสํานักงานสถิติจังหวัดลพบุรีแจงใหมหาวิทยาลัยฯดําเนินการจัด

จางนักศึกษาลงพื้นที่จัดเก็บและบันทึกขอมูล และมีอาจารยควบคุมนักศึกษา ซึ่งทางคณะฯไดรับมอบหมายลงพื้นที่

ตําบลโคกเจริญ และอําเภอชัยบาดาล ในเบื้องตนไดประสานงานกับผูนําชุมชนเรียบรอยแลว  

  ที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.๕ เรื่อง ผูแทนคณาจารยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน  ผูแทนคณาจารย กรรมการ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังน้ี 

  ๑. เรื่อง การจัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อกาวเขาสูการทํางานควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ โดย อ.ดร.

วิทูรย  ชิงถวยทอง เปนวิทยากรใหแกนักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขาอบรมเปน

อยางย่ิงดังผลงานที่ไดนําแสดงในที่ประชุม  ในการน้ีไดดําเนินการถายทําบันทึกภาพเพื่อนําไปประชาสัมพันธ

หลักสูตรดวยอีกชองทางหน่ึง 

  ๒. เรื่อง ปญหาประชากรลดลงซึ่งสงผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาใหมมาอยางตอเน่ืองและในอนาคต 

จึงขอเสนอใหคณะฯใหความสําคัญตอกระบวนการเรียนการสอน และการใชศักยภาพคณาจารยที่มีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอกใหเต็มที่ 

  ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๖ เรื่อง ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  อ.โชติวุฒิ  ประสพสุข ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังน้ี เรื่อง การรับ

ตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร โดยในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ตรวจหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต, วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตรวจหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และวันที่ 

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตรวจหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ในเบื้องตนคณะกรรมการไดตรวจและใหปรับแกไข

เรื่องการเขียนรายงานซึ่งจะตองเขียนในสอดคลองกับวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งคาดวาผลการประเมินมีคาคะแนน

เฉลี่ยอยูในระดับดี  

     

  

 

 



หนา  ๙ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๘/๒๕๖๐ 

วันพุธที่  ๑๖ สิงหาคม   ๒๕๖๐    

 

 

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 อ.นนทรัฐ  บํารุงเกียรติ ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง การรับตรวจ

ประกันคุณภาพของทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในวันที่น้ันผลการประเมินคาดวาจะไดคะแนนเฉลี่ยอยูใน

ระดับดีเชนกัน  อีกเรื่องที่ของฝากใหคณะฯพิจารณาดําเนินการในสวนของนํานักศึกษาไปเขารวมกิจกรรมที่ทางคณะ

หรือมหาวิทยาลัยจัด รบกวนแจงใหทางสาขาวิชาทราบเปนลายลักษณอักษรดวยเพื่อทางสาขาวิชาจะไดทราบและจะ

ไดจัดกิจกรรมไมตรงกัน ทั้งน้ีเพื่อใหนักศึกษาสามารถเขารวมกิจกรรมของทางสาขาวิชาไดดวยเชนกัน 

 ที่ประชุม รับทราบและรับไปดําเนินการ  

 ๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 

  อ.ดร.วิทยา พันธุพา  รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน นําเสนอผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ

และภาคพิเศษ  ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา ในการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๖๐  

เมื่อวันที่ ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา ๒๓-๓๑ 

  มติที่ประชุม  

  ๑. พิจารณาอนุมัติผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ รายวิชาทฤษฎีและการวิเคราะหวงจรไฟฟา จากการ

ประชุมครั้งที่ผานมา นักศึกษามีผลการศึกษา I จํานวน ๒๕ คน ในครั้งน้ีอาจารยผูสอนสงผลการศึกษา จาก I เปน E 

  ๒. พิจารณาอนุมัติผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ จํานวน ๖ 

รายวิชา ประจําภาคฤดูรอน จํานวน ๔ รายวิชา และขอแก ร ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ จํานวน ๑ รายวิชา

ประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ จํานวน ๓ รายวิชา และขอแก “ขส” ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ จํานวน ๓ 

รายวิชา 

  ๓. พิจารณาอนุมัติผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ จํานวน ๑

รายวิชา และขอแก “ขส” ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙ จํานวน ๑ รายวิชา 

 

 ๕.๘ เรื่อง พิจารณา(ราง)ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องการให

ทุนการศึกษา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ดังเอกสารการประชุมหนา ๓๓-๓๖ 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 ๕.๙ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผูแทนกรรมการประจําคณะ ประเภทผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานคณะกรรมการ

คัดเลือกผูมีสิทธ์ิไดรับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี และประเภทเสริมโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการประจํา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ คุณสมบัติและอัตราการใหทุนการศึกษา ประเภทเรียนดีและประเภท

เสริมโอกาส ขอ ๖.๑ ดังเอกสารการประชุมหนา ๓๘-๔๑ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบเสนอ นางพัชนีย  พิชิตการณ  

 

 

 



หนา  ๑๐ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๘/๒๕๖๐ 

วันพุธที่  ๑๖ สิงหาคม   ๒๕๖๐    

 

 

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 ๕.๑๐ เรื่อง พิจารณาผูสมควรไดรับทุนการศึกษา ซึ่งเปนผูขาดแคลนทุนทรัพย มีความประพฤติดี มีจิตอาสา

ชวยเหลืองานของคณะและมหาวิทยาลัยฯ  โดยหัวหนาแขนงวิชาและหัวหนาสาขาวิชาไดพิจารณาคุณสมบัติใน

เบื้องตนแลวเห็นควรใหเปนผูไดรับทุนการศึกษา  จํานวน ๖ ทุน ดังเอกสารการประชุม   

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามรายช่ือที่เสนอ 

 

วาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

 ๖.๑ เรื่องประธาน แจงกําหนดการประชุมครั้งถัดไปในวันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.  

 

 ประธานกลาวปดประชุม 

    

ปดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 

              

 

            นางดวงแวว   เช้ือออน  

            ผูจดรายงานการประชุม 

 

        

              นางนุชนาฎ  พันธุไชยศร ี

            ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


