
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘  เม่ือวันจันทร%ท่ี  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘   
ณ  ห&องประชุม I -Tech  ชั้น ๒  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
รายนามคณะกรรมการผู&มาประชุม   

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน% ลาวัณย%วิสุทธิ์ คณบดี    ประธานกรรมการ 
๒. อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
๓. อ.นิสากรณ%  สิมมา  รองคณบดีฝ<ายบริหารฯ  กรรมการ 
๔. อ.วิทูรย%  ชิงถ&วยทอง รองคณบดีฝ<ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๕. ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน% ผู&แทนคณาจารย%   กรรมการ 
๖. อ.สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ ผู&แทนคณาจารย%   กรรมการ 
๗. อ.ปFยะพงษ%  แดงขํา  ผู&แทนคณาจารย%   กรรมการ 
๘. อ.วดีนาถ  วรรณสวัสด์ิกุล ผู&แทนหัวหน&าสาขาวิชา  กรรมการ 
๙. อ.ภาณุวัฒน%  หุIนพงษ%  ผู&แทนหัวหน&าสาขาวิชา  กรรมการ 
๑๐. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท% ผู&ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. รศ.ดร.พิพัฒน% พรหมมี  ผู&ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๒. นางพัชนีย%  พิชิตการณ% ผู&ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๓. นางนุชนาฎ  พันธุ%ไชยศรี หัวหน&าสํานักงานคณบดี  เลขานุการ 
๑๔. นางดวงแวว  เชื้ออIอน  หัวหน&างานวิชาการ  ผู&ชIวยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน%  ลาวัณย%วิสุทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได&ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นวIาครบองค%ประชุมแล&ว  จึงกลIาวเปFดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตIอไปนี้ 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ&งตIอท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง แนะนําคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
เทพสตรีท่ี ๔๖๗๘/๒๕๕๘  ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘  เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมครบวาระการดํารง
ตําแหนIง รายละเอียดดังเอกสารการประชุม   
 มติท่ีประชุม รับทราบและเลือกรองคณบดีฝ<ายวิชาการ เปMนรองประธานกรรมการ 
 ๑.๒ เรื่อง แจ&งกําหนดการตรวจเยี่ยมผลการดําเนินงาน ระยะสิ้นปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน  นัดสัมภาษณ%ผู&บริหาร และ
รับทราบข&อมูลการดําเนินงาน  ในวันท่ี ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๑๕ - ๑๕.๑๕ น. ณ ห&องประชุม I-TECH   
รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 



      
 หน&า  ๔ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๘     

 
 วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๘ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน%   ลาวัณย%วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได&ขอให&คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน      
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘  เม่ือวันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘  
รายละเอียดดังเอกสารการประชุม  หน&า ๕ - ๘   
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมIมีการแก&ไข  
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล&ว 
 ๓.๑  ผศ.ดร.ศุภวัฒน% ลาวัณย%วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน สืบเนื่องเอกสารข&อ ๕.๘ หน&า ๗ เรื่อง แจ&งมติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘  เรื่อง พิจารณาการขอปFด
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จํานวน ๔ หลักสูตร ท้ังนี้  มหาวิทยาลัยได&ดําเนินการเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให&ความเห็นชอบเรียบร&อยแล&ว  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หน&า ๑๐ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๒  อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝ<ายวิชาการ รองประธาน สืบเนื่องเอกสารข&อ ๕.๖ หน&า ๗  เรื่อง 
แจ&งผลการเข&ารIวมกิจกรรมเนื่องในงานวันเยาวชนแหIงชาติจังหวัดลพบุรี ประจําปN ๒๕๕๘  โดย สํานักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย% จังหวัดลพบุรี เปMนผู&จัด ภายใต&หัวข&อ“พลังเยาวชน พลังคนรุIนใหมI สืบสาน
วัฒนธรรมไทย สานสายใยเด็กและเยาวชน” กําหนดจัดงานในวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเทศบาล     
เขาสามยอด อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี นั้น  ทางคณะฯนําโดย อ.ดร.สกุล คํานวนชัย  ได&นํานักศึกษาสาขาวิชา
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ไปแสดงการบังคับหุIนยนต%ซ่ึงได&รับความสนใจจากผู&เข&ารIวมงานเปMนอยIางดี    
ในการนี้ ทางผู&จัดได&มอบเกียรติบัตรและหนังสือขอบคุณท่ีคณะให&การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ดังกลIาว  
รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หน&า ๑๒-๑๔  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๓  อ.วิทูรย%  ชิงถ&วยทอง รองคณบดีฝ<ายกิจการนักศึกษา กรรมการ สืบเนื่องเอกสารข&อ ๕.๔ หน&า ๖  
เรื่อง แจ&งผลการจัดโครงการถIายทอดงานวิจัยสูIชุมชน ในวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดถนนแค โดยมี
ชาวบ&านเข&ารIวมโครงการประมาณ ๓๐ คน ลักษณะกิจกรรมท่ีจัดจะเน&นการถIายทอดเทคโนโลยีการผลิตแกZสชีวภาพ
จากมูลสุกร โดยให&ชาวบ&านได&ทดลองทําและนํากลับไปใช& นอกจากนี้ ยังได&ถIายทอดกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ\า
ด&านพลังงานแสงอาทิตย%และการนําไปใช&ประโยชน%ให&ชุมชนได&รับทราบ   
 มติท่ีประชุม  รับทราบและมีข&อเสนอแนะให&พัฒนารูปแบบกระบวนการทําวิจัยให&ครบวงจร กIอให&เกิดรายได&
เพ่ือนํากลับมาพัฒนาองค%ความรู&ตIอไป 
 ๓.๔ อ.นิสากรณ% สิมมา รองคณบดีฝ<ายบริหารและวางแผน กรรมการ สืบเนื่องเอกสารข&อ ๕.๒ หน&า ๗   
เรื่อง ผลการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ กิจกรรม เสริมสร&างคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค%ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด&านคุณธรรม จริยธรรม การทํางานเปMนทีม จิตบริการ ระหวIาง
วันท่ี ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ผึ้งหลวงแคมป]กราวรีสอร%ท จ.ปราจีนบุรี นั้น มีผู&เข&ารIวมโครงการ จํานวน       
๓๐  คน และได&ทํากิจกรรมรIวมกันจนสําเร็จลุลIวงเปMนไปตามวัตถุประสงค%โครงการ 



 มติท่ีประชุม รับทราบ  
หน&า ๕ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๘     

 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล&ว 
 ๓.๕ ผศ.ดร.ศุภวัฒน%  ลาวัณย%วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน สืบเนื่องเอกสารข&อ ๕.๙ หน&า ๘ เรื่อง การประเมิน
คุณภาพหลักสูตร ประจําปNการศึกษา ๒๕๕๗  ตามมติท่ีประชุมให&คณะเรIงรัดดําเนินการปรับปรุงอาจารย%ประจํา
หลักสูตรให&เปMนไปตามเกณฑ%มาตรฐานหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร นั้น มหาวิทยาลัยได&มีข&อสรุป ดังนี้ 
  ๑.  ดําเนินการปFดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตIอเนื่อง) 
หลักสูตรใหมI พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมีเง่ือนไขให&อาจารย%ประจําหลักสูตรดูแลรับผิดชอบนักศึกษาอยูIในระบบจนกวIา
นักศึกษาคนสุดท&ายจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  ๒. ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (๕ ปN) หลักสูตรใหมI พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยปรับปรุงอาจารย%ผู&รับผิดชอบหลักสูตร   
  ท้ังนี้ คาดวIาจะนําเข&าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ๔.๑ รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท% ผู&ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย และแนวทาง
การพัฒนาด&านการวิจัย ในหัวข&อท่ี ๔ การพัฒนาวารสารวิชาการ ไมIทราบคณะยังดําเนินการอยูIหรือไมI 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน% ลาวัณย%วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน ชี้แจงวIา ในปN พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะมีนโยบายดําเนินการจัดทํา
วารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH  โดยมีกําหนดการตีพิมพ%เผยแพรIปNละ ๒ ฉบับ ฉบับแรกเดือน มกราคม ถึงเดือน 
มิถุนายน ๒๕๕๘  และฉบับท่ี ๒ เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๔.๒ อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน นําเสนอการดําเนินงานตามนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาด&านการผลิตบัณฑิต ในหัวข&อท่ี ๔ การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา นั้น ในสIวนของ
คณะฯได&จัดดําเนินการสIงนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศฯเปMนการนํารIองเข&ารIวมโครงการสหกิจศึกษา     
ในปNการศึกษา ๒๕๕๘  ภาคการศึกษาท่ี ๒  จํานวน ๘ คน  โดยออกไปอยูIกับสถานประกอบการ ๒ แหIง ได&แกI 
สํานักงานบริการลูกค&า กสท. เขตกลาง  จังหวัดนครสวรรค% จํานวน ๔ คน และบริษัท ออโต ไดแด็กติก จํากัด 
จํานวน ๔ คน    ท้ังนี้ นักศึกษาจะต&องผIานการอบรมเตรียมความพร&อมกIอนไปปฏิบัติงาน จํานวน ๓๐ ชั่วโมง ซ่ึงจะ
เริ่มอบรมได&ตั้งแตIวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  ถึงวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๑ เรื่อง ผู&แทนคณาจารย%เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. เห็นควรเสนอให&มีการพัฒนาหลักสูตรใหมI ท่ีมีใบประกอบอาชีพทางวิศวกรรม เพ่ือสร&างจุดขาย 
  ๒. การลงพ้ืนท่ีให&บริการวิชาการกับชุมชน ท&องถ่ิน โดยเน&นชุมชน ท&องถ่ินภายในเขตจังหวัดลพบุรี 
สิงห%บุรี และสระบุรี เพ่ือเปMนการสร&างความผูกพัน ความเชื่อถือในองค%กรให&กับผู&นําชุมชน ผู&ปกครอง ท่ีจะสนับสนุน
สIงบุตรหลานเข&าศึกษาตIอ 



 
หน&า ๖ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๘     

 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ๓. เรื่อง การปรับการเรียนการสอน โดยเน&นการฝ`กทักษะการปฏิบัติงานให&แกIนักศึกษา โดยนักศึกษา
สามารถปฏิบัติงานได&อยIางชํานาญงาน พร&อมท้ังเสนอให&คณะจัดให&มีโครงการ/กิจกรรม การจัดนิทรรศการแสดง  
ผลงานนักศึกษาให&สถานประกอบการ หรือ ผู&สนใจท่ัวไปเข&าชมเพ่ือเปMนการประชาสัมพันธ%ศักยภาพ  
  ๔. เรื่อง การสร&างอัตลักษณ%ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให&มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
เทIาท่ีผIานมานักศึกษาของคณะฯยังขาดในเรื่องการแสดงออก ภาวะผู&นํา การสร&างบุคลิกภาพโดยเน&นให&พูดเปMน    
ทําเปMน ขยัน อดทน  จึงขอฝากให&คณะดําเนินการในเรื่องดังกลIาวอยIางจริงจัง 
  ผศ.ดร.ศุภวัฒน% ลาวัณย%วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน ได&แจ&งตIอท่ีประชุมเพ่ือทราบในเรื่องการดําเนินการ
จัดทําหลักสูตรท่ีมีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม นั้น ได&ดําเนินการไปบางสIวนแล&ว แตIจําเปMนต&องชะลอไว&กIอน 
เนื่องจากยังขาดความพร&อมในสIวนของคุณวุฒิอาจารย% อยIางไรก็ตามจะต&องผลักดันให&มีหลักสูตรดังกลIาวให&ได& 
  อ.นิสากรณ% สิมมา รองคณบดีฝ<ายบริหารและวางแผน กรรมการ ได&แจ&งตIอท่ีประชุมเพ่ือทราบในสIวน
ของการจัดโครงการพัฒนาภาวะผู&นําสําหรับนักศึกษา เพ่ือสร&างอัตลักษณ%ให&แกIนักศึกษาของคณะฯ นั้น คณะฯได&
กําหนดให&นักศึกษาท่ีเข&าใหมI ต้ังแตIปNการศึกษา ๒๕๕๘ จะต&องเข&ารับการอบรม อยIางน&อย ๔ หลักสูตร จํานวน ๓๖ 
ชั่วโมง  ได&แกI  
  ๑. หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม  ซ่ึงนักศึกษากลุIมดังกลIาวได&ผIานกระบวนการ
อบรมไปแล&ว ตอนเปFดเทอมพร&อมกับหลักสูตรการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการทํางานเปMนทีม  
  ๒. หลักสูตรอบรมเทคนิคการนําเสนอ กําหนดจัดในชIวงเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙  
  ๓. หลักสูตรความฉลาดทางอารมณ%    
  ๔. หลักสูตรพัฒนาทัศนคติสูIความสําเร็จ 
  นอกจากนี้ คณะฯยังให&ความสําคัญกับการพัฒนานักศึกษาโดยการเน&นการฝ`กนักศึกษาจากการปฏิบัติ
จริงในโครงการตIาง ๆ เชIน กิจกรรมจิตอาสา การออกคIายอาสาพัฒนาชุมชน การเข&ารIวมประชุมวิชาการ เปMนต&น   
ซ่ึงกิจกรรมตIาง ๆ ในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนทัศนคติให&นักศึกษานั้น อยูIในชIวงดําเนินการและประเมินผล 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๕.๒ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ  ภาคพิเศษ  
   อ.ดร.สกุล คํานวนชัย  นําเสนอผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ซ่ึงผIานความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  ๑๖ กันยายน  
๒๕๕๘  ดังนี้ 
  ๑. ผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ  ประจําภาคการศึกษา ฤดูร&อน ปNการศึกษา ๒๕๕๗  จํานวน ๙ 
รายวิชา และขอแก& ร หรือ I  จํานวน 2 รายวิชา , ขอแก& ขส. หรือ X  จํานวน ๑ รายวิชา ประจําภาคการศึกษาท่ี   
๒/๒๕๕๗  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หน&า ๒๖ 
 



หน&า  ๗ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๘     

 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ๒. ผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ  ประจําภาคการศึกษา ฤดูร&อน ปNการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๒๘ 
รายวิชา และขอแก& ร หรือ I ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ จํานวน ๑ รายวิชา รายละเอียดดังเอกสารการ
ประชุม   
  มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัติ    
 ๕.๓ เรื่อง พิจารณาทบทวนประกาศคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ% 
คุณสมบัติ และอัตราการให&ทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี   
  มติท่ีประชุม พิจารณาให&ปรับแก&ไขข&อความดังนี้ 
  ข&อ ๑. เพ่ิมชื่อธนาคารกรุงไทย  สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในหัวข&อ ๑. 
  ข&อ ๒. แก&ไขหัวข&อยIอยจาก ๑)   ๒)  …..  แก&ไขเปMน  ๑.๑  ๒.๑  ๒.๒ ……….  
  ข&อ ๓. แก&ไขข&อความ ในหัวข&อ ๑)  “ หรือชั้นปNท่ี ๕ “   แก&ไขเปMน “ หรือชั้นปNท่ี ๒ ถึงปNท่ี ๕”  
  ข&อ ๔. เพ่ิมคุณสมบัติผู&ขอรับทุน ในหัวข&อ ๒. “ต&องเปMนผู&ท่ีไมIเคยขอยกเลิกรายวิชา เว&นแตIกรณีสามารถ
เทียบโอนรายวิชาได&และทุกรายวิชาต&องไมIมีผลการเรียนในระดับ E” 
  ข&อ ๕ เพ่ิมข&อความในหัวข&อ ๓. จากข&อความ “ของแตIละสาขาวิชา” แก&ไขเปMน “ของแตIละสาขาวิชา
หรือแขนงวิชา” 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ เรื่อง  มอบทุนการศึกษา ให&นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยนําเงินบริจาคเข&าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ชื่อบัญชี กองทุน I-TECH เพ่ือการศึกษา ดังนี้ 
  ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน%  บริจาคเงินสด จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหม่ืนบาทถ&วน) 
  รศ.ดร.พิพัฒน%  พรหมมี  บริจาคเงินสด จํานวน ๕,๐๐๐ บาท(ห&าพันบาทถ&วน) 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๖.๒ เรื่อง ท่ีประชุมสภาวิชาการ ได&มีการปรับเปลี่ยนปฏิทินการประชุม ซ่ึงจะตรงกับของคณะ และเพ่ือให&
การเสนอเรื่องเข&าท่ีประชุมสภาวิชาการเปMนไปด&วยความเรียบร&อยและมีประสิทธิภาพ  จึงเสนอตIอท่ีประชุมพิจารณา
ปรับเปลี่ยนกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ จากวันพุธท่ี ๑ ของเดือน เปMนวันพุธท่ี ๓ ของเดือน แทน  
  มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบ 
 ๖.๒ เรื่อง  แจ&งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘  ในวันพุธท่ี ๒๕ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น.  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ปFดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 

                      นางนุชนาฎ    พันธุ%ไชยศรี       
              ผู&จดรายงานการประชุม 
 


