
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๗  เม่ือวันพุธท่ี  ๓  กันยายน  ๒๕๕๗   

ณ  ห้องประชุม I -Tech  ชั้น ๒  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
******************************* 

 
รายนามคณะกรรมการผู้มาประชุม   

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี    ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา  รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. อาจารย์วิทูรย์  ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๔. อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๕. อาจารย์สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๖. อาจารย์ไชยวัฒน์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๗. อาจารย์ธาดา  คําแดง  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๘. อาจารย์วดีนาถ วรรณสวัสด์ิกุล ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๙. อาจารย์สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๑๐. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๒. นางพัชนีย์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๓. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสํานักงานคณบดี  เลขานุการ 
๑๔. นางดวงแวว  เชื้ออ่อน  หัวหน้างานวิชาการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 นายไพศาล  ตันตสุทธิกุล ท่ีปรึกษาคณบดี 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง การจัดโครงการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๗  ระหว่างวันท่ี ๑๕-๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลท่ีได้รับ
จากบุคลากรของทุกส่วนราชการภายในคณะ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านคุณวุฒิ  ระดับปริญญาเอก  
ด้านตําแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมทักษะ ความรู้ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย      
ตามความต้องการ  และเม่ือดําเนินการรวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วจะนําเสนอแผนพัฒนาบุคลากรให้คณะกรรมการ
พิจารณาต่อไป 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 



หน้า  ๑๑ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๑  ตุลาคม   ๒๕๕๗     
 

วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๒  เรื่อง  การจัดโครงการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ของแต่ละสาขาวิชา  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การบริการวิชาการแก่สังคม  เม่ือวันท่ี ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ เดอะ รีสอร์ท แอท สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี   รวมท้ังหมดจํานวน  ๗ หลักสูตร  ดังนี้ 
  ๑. หลักสูตร “เตรียมวิศวะ” ของสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๒. หลักสูตร “พ้ืนฐานการใช้งานเครื่องจักร CNC” ของแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
  ๓. หลักสูตร “การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป PLC” ของแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
  ๔. หลักสูตร “ชุดฝึกอบรมโปรแกรม Visual Basic” ของแขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
  ๕. หลักสูตร “ประดิษฐ์เซรามิกส์” ของแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  ๖. หลักสูตร “บรรจุภัณฑ์กระดาษ” ของแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  ๗. หลักสูตร “การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” ของแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง แจ้งจํานวนนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
มีนักศึกษามาสมัคร รวมท้ังหมดจํานวน ๑๓๗ คน โดยมีข้อสังเกตคือจํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการจัดทํา
หลักสูตรต่อเนื่องแขนงวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ซ่ึงเป็นท่ีต้องการของชุมชนในการพัฒนาตนเอง ส่วนแขนงวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเครื่องกล  สามารถเปิดทําการเรียนการสอนได้ต่อเนื่องมาโดยตลอด 
เพราะเป็นหลักสูตรท่ีอยู่ในความสนใจ ส่วนแขนงวิชาอ่ืนท่ีมีจํานวนนักศึกษาตํ่ากว่า ๒๕ คน ไม่สามารถเปิดทําการ
เรียนการสอนได้  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๗ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๗ สิงหาคม  ๒๕๕๗  
เอกสารหน้า ๔ - ๗  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑  เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการเสนอแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) และสาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ตามคําสั่ ง     
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ี ๔๗๐๘/๒๕๕๗  ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  ท้ังนี้ เป็นไปตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๗  สิงหาคม ๒๕๕๗     
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
 



หน้า  ๑๒ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๑  ตุลาคม   ๒๕๕๗     

 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๒  อาจารย์วิทูรย์  ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ สืบเนื่องเอกสารหน้า ๕       
ข้อ ๓.๒  เรื่องการจัดต้ังชมรมให้นักศึกษา นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยฯยังไม่มีการดําเนินการติดตามความก้าวหน้าในเรื่องนี้ หากดําเนินการแล้วเสร็จจะนําเข้าท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๓  อาจารย์ไชยวัฒน์  ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ สืบเนื่องเอกสารหน้า ๕ ข้อ ๓.๓ เรื่องการ
เปลี่ยนชื่อคณะ นั้นมหาวิทยาลัยฯพิจารณาอย่างไร 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ(ก.บ.ม.) แล้วมีมติให้คณะฯดําเนินการจัดทําในรูปแบบการเสนอโครงการโดยมี 
เนื้อหาท่ีครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ หลักการเหตุผล พันธกิจ วัตถุประสงค์ การจัดองค์กร ระบบการบริหารงาน
บุคคล เป้าหมายผลผลิต การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการดําเนินการ การกํากับตรวจสอบ แผนการ
ดําเนินงาน ระบบการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพย์สิน แหล่งท่ีมาของรายได้  ซ่ึงคณะกําลังดําเนินการเพ่ือ
เสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ท่ีมา 
 ประกาศคณะกรรมการประจําคณะ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  รายละเอียด หน้าปกหลังเล่มรายงานการประชุม   
 นโยบายท่ี ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต   
 นโยบายท่ี ๒ ด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
 นโยบายท่ี ๓ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
 นโยบายท่ี ๔ ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 นโยบายท่ี ๕  ด้านการบริหารจัดการ 
 ประเด็นแจ้งเพ่ือพิจารณา  ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาคณะ ท้ัง ๕ ด้าน  
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธานท่ีประชุมกล่าวว่า จากการท่ีได้ไปเข้าร่วมประชุมกับคลินิก
เทคโนโลยี  ซ่ึง ผศ.ธรณี  เพ็ชรเสนา  ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี  ประธานท่ีประชุม ได้ขอความร่วมมือให้คณะ      
นําองค์ความรู้ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ท่ีมีอยู่แล้วไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพ่ือแก้ปัญหา หรือช่วยพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า หรือบริการท่ีชุมชนนั้น ๆ ดําเนินการ/ประกอบอาชีพอยู่  ท้ังนี้ข้ันตอนและวิธีการยื่นขอ
งบประมาณติดต่อได้ท่ีโครงการคลินิกเทคโนโลยี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ  
 มติท่ีประชุม รับทราบและมอบให้แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ยื่นเสนอโครงการอย่างน้อย ๑ โครงการ 



หน้า  ๑๓ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๑  ตุลาคม   ๒๕๕๗     
 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง ท่ีปรึกษาคณบดี และผู้ทรงคุณวุฒิเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
        ไม่มี        
 ๕.๒  เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
   ไม่มี 
 ๕.๓  เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
   อาจารย์ลลิลธร  มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าจากการได้
เข้าร่วมประชุมกับคณะครุศาสตร์ เรื่อง การเตรียมการรับการประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตเพ่ือ
การรับรองปริญญาทางการศึกษา(หลักสูตร ๕ ปี) โดยคณะกรรมการจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  จํานวน        
๕ ท่าน จะเข้ามาตรวจประเมินฯในวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗  และขอความอนุเคราะห์ให้คณบดี  รองคณบดี    
ฝ่ายวิชาการ  หัวหน้าสาขาวิชา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการฯโดยพร้อมเพียงกัน
ส่วนกําหนดเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๕.๔  เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ไม่มี  
 ๕.๕  เรื่อง ผู้แทนคณาจารย์เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  อาจารย์ไชยวัฒน์  ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ มีประเด็นคําถาม ดังนี้  
  ๑. เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าฯพบประชาชน ณ ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมืองลพบุรี นั้น ผลการ
ดําเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง 
  ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน  รายงานผลให้ท่ีประชุมทราบว่าคณะได้นํางานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาและอาจารย์ไปร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตร แต่เนื่องจากประชาชนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้อาวุโสไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ท่ีมาเพ่ือรับถุงยังชีพ  ซ้ือของราคาถูก มีส่วนน้อยท่ีให้
ความสนใจกิจกรรมของคณะ 
  รศ.ดร.พิพัฒน์  พรหมมี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ให้ความเห็นว่าควรจัดต่อไป โดยพัฒนารูปแบบ     
การประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เป็นท่ีรู้จักของชุมชน 
  นายไพศาล  ตันตสุทธิกุล  ท่ีปรึกษาคณบดี ให้ความเห็นว่า การดําเนินการดังกล่าวเป็นช่องทางท่ีดี
ท่ีสุดในการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของคณะ ในครั้งต่อ ๆ ไปคณะควรนําสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมท่ีมีอยู่แล้วลงชุมชน 
เช่น เตาแก๊สชีวภาพจากข้ีหมู  เตาเผาขยะขนาดเล็ก เป็นต้น 
  อาจารย์วิทูรย์  ชิงถ้วยทอง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ กล่าวเพ่ิมเติมว่าประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจเครื่องตําน้ําพริก ท่ีนําไปสาธิต ส่วนน้ําพริกประชาชนก็ขอนํากลับไปบ้าน  
 



หน้า  ๑๔ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๑  ตุลาคม   ๒๕๕๗     
 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ และมีข้อเสนอให้คณะดําเนินการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธ์โดย
การผลิตสินค้าราคาถูกไปขาย เช่น ยาหม่อง น้ําพริกเผา น้ําพริกแกงเผ็ด เป็นต้น ท้ังนี้ ขอความอนุเคราะห์นางพัชนีย์  
พิชิตการณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ช่วยดําเนินการติดต่อประสานงานเพ่ือทราบกําหนดการล่วงหน้า 
  ๒. เรื่อง การพิจารณาทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา(กยศ.) พบว่ายังมีนักศึกษาอีกจํานวนมากท่ีไม่ได้รับ
โอกาส โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีเป็นผู้กู้รายเก่า  กรณีนี้คณะฯจะช่วยนักศึกษาได้อย่างไร 
  นายไพศาล ตันตสุทธิกุล  ท่ีปรึกษาคณบดี แนะนําให้คณะฯติดต่อประสานงานกับผู้จัดการมูลนิธิ  
สายธาร เครือเบทาโกร  มูลนิธิดังกล่าวได้จัดต้ังกองทุนชื่อ “เพ่ือคนดี รักกตัญญู” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
ทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจน มีความกตัญญู เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง ครอบครัวและสังคม   
ซ่ึงหวังว่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือนักศึกษา 
     ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน กล่าวว่าจํานวนนักศึกษาท่ีได้รับทุน กยศ. นั้น เป็น
จํานวนท่ีมหาวิทยาลัยฯจัดสรรมาให้ คณะฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้       
 ๕.๖  เรื่อง ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  อาจารย์สิริสวัสด์ิ  จึงเจริญนิรชร ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา เรื่อง นักศึกษา
ท่ีพลาดโอกาสได้รับทุน กยศ. เนื่องจากเป็นผู้กู้รายเก่า อีกจํานวน ๑๙ คน  ซ่ึงจากการท่ีได้สัมภาษณ์ พบว่านักศึกษา
กลุ่มดังกล่าวมีความจําเป็นและเดือดร้อนมาก แต่ไม่ทราบจะช่วยเหลือได้อย่างไร จึงเรียนปรึกษาท่ีประชุมว่าหากใช้
เงินจากกองทุน I-TECH เพ่ือการศึกษา ท่ีมียอดเงินคงเหลืออยู่ประมาณหนึ่งแสนเก้าหม่ืนกว่าบาท นั้น จะมีความ
เป็นไปได้หรือไม่ 
  ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน ชี้แจงว่า การพิจารณาให้ทุนการศึกษาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีประกาศไปแล้ว ท้ังนี้ นักศึกษาดังกล่าวมีสิทธิ์ยื่นขอได้  
  มติท่ีประชุม รับทราบ  
 ๕.๗  เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ดังนี้ 
  - นักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคการศึกษา ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๗ รายวิชา 
  - นักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษา ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๒๔ รายวิชา 
  - นักศึกษา  ติด ขส.  ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  จํานวน ๓ คน แยกเป็น
นักศึกษาภาคปกติ จํานวน ๒ คน และนักศึกษาภาคพิเศษ จํานวน ๑ คน     
  - นักศึกษา ภาคปกติ ขอแก้ “I” จํานวน ๑๕ คน ๑ รายวิชา 
รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
  มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ 
 
 



หน้า  ๑๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๑  ตุลาคม   ๒๕๕๗     
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๘  นางพัชนีย์  พิชิตการณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา      
ตามคําสั่งฯท่ี ๒๒/๒๕๕๗  ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗  กล่าวรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาท่ีได้รับ
ทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา จํานวน  ๑๓ คน  ดังนี้ 
 ทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี  ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท(ห้าพันบาทถ้วน)  จํานวน ๘ ทุน 
 ๑. นายอนุรักษ์  แตงทอง      ชั้นปีท่ี ๒  สาขาวิชา วิศวกรรมสารสนเทศฯ  GPA.= ๓.๙๗ 
 ๒. นายเกียรติศักด์ิ   ละม่อม       ชั้นปีท่ี ๓  สาขาวิชา  วิศวกรรมสารสนเทศฯ GPA.= ๓.๔๒ 
 ๓. นายนัฐพล  มุนนี      ชั้นปีท่ี ๔  สาขาวิชา  เทคโนโลยีไฟฟ้าฯ       GPA.= ๓.๓๗ 
 ๔. นายนิรันดร์  บรรทัพ      ชั้นปีท่ี ๓  สาขาวิชา  เทคโนโลยีไฟฟ้าฯ       GPA.= ๓.๒๖ 
 ๕. นายศรัณย์  กองกมล     ชั้นปีท่ี ๒ (เทียบโอน)  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล GPA.= ๓.๒๙
 ๖. นางสาวธนาภรณ์ สาระชาติ    ชั้นปีท่ี ๔  สาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์      GPA.= ๓.๓๑ 
 ๗. นายขจรศักด์ิ  ศิริมงคล      ชั้นปีท่ี ๒ (เทียบโอน) สาขาวิชาการจัดการอุตฯ GPA.= ๓.๕๔  
 ๘. นางสาวนงลักษณ์ ทองคําขาว   ชั้นปีท่ี ๒ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม    GPA.= ๓.๒๓ 
 ทุนการศึกษา ประเภทเสริมโอกาส ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท(ห้าพันบาทถ้วน)  จํานวน ๕ ทุน 
 ๑.  นายคมสันต์  แผ่นทอง     สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องกล 
 ๒.  นางสาวรัตนา แสงสิทธิ์  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๓.  นายพลวัฒน์  แก่นท้าว สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
 ๔.  นายคุณาพร  หงส์งาม  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕.  นายศิริกร  ทองเหมือน สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 ท้ังนี้  คณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ได้มีข้อสังเกตให้ทบทวนหลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการให้
ทุนการศึกษา ประเภทเรียนดีและประเภทเสริมโอกาส  
  มติท่ีประชุม  พิจารณาเห็นชอบ และให้พิจารณาทบทวนในวาระเพ่ิมเติม   
 ๕.๙  เรื่อง  พิจารณาการขออนุมัติจัดสรรเงิน บัญชี กองทุน I-TECH เพ่ือการศึกษา เลขท่ีบัญชี ๙๘๑-๓-
๘๒๔๔๗-๖ จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท(สี่หม่ืนบาทถ้วน) ให้นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี จํานวน ๓ ทุน  
และทุนการศึกษาประเภทเสริมโอกาส จํานวน ๕ ทุน รวมท้ังสิ้น ๘ ทุน ท่ีเหลืออีกจํานวน ๕ ทุน จํานวนเงิน 
๒๕,๐๐๐ บาท(สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ให้จัดสรรจากเงินรับบริจาค เป็นทุนประเภทเรียนดี  ดังรายนามผู้บริจาค 
ต่อไปนี้ 
  ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงสีโชควรลักษณ์รุ่งเรืองกิจ จํานวน ๒ ทุน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 
 ห้างหุ้นส่วนจํากัด บุญเฉลิมบริการ จํานวน ๑ ทุน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท(ห้าพันบาทถ้วน) 
 นางสาวทิพาภรณ์  อุคคกิมาพันธุ์  จํานวน ๑ ทุน เป็นเงิน  ๕,๐๐๐ บาท(ห้าพันบาทถ้วน) 
 นางสาวสุณี  เศรษฐจินดา  จํานวน ๑ ทุน  เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท(ห้าพันบาทถ้วน) 
 มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัติ ให้เบิกเงินจากบัญชีกองทุนจํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท(สี่หม่ืนบาทถ้วน) 



หน้า  ๑๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๑  ตุลาคม   ๒๕๕๗     
 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๑๐ เรื่อง พิจารณาทบทวน ประกาศคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติ และอัตราการให้ทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี และประเภทเสริมโอกาส 
  มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบให้ปรับแก้ไข หลักเกณฑ์ฯ ประเภทเสริมโอกาส ข้อ ๒(๑) จากข้อความ 
“เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า ๑.๖๐ แก้ไขเป็น “เป็นนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีท่ี ๑ ถึงปีท่ี ๔  หรือ ชั้นปีท่ี ๕ (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)”  ท้ังนี้ เพ่ือให้
นักศึกษาชั้นปี ๑ มีโอกาสยื่นขอทุนได้  ส่วนทุนการศึกษาประเภทเรียนดี เห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์เดิม ไม่มีการแก้ไข 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง การกําหนดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
โดยเฉพาะภาวะผู้นําด้านการนําเสนอตัวเองด้วยวิธีการพูดหรือเขียนประวัติย่อ  และบุคลิกภาพ เป็นต้น 
  อาจารย์สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ เสนอให้จัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นํา
อย่างต่อเนื่องหลังจากเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว  โดยมีเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออก 
  มติท่ีประชุม รับทราบและมอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๖.๒  เรื่อง เว็บไซต์คณะไม่สามารถเปิดลิงค์ได้กับมหาวิทยาลัย ไม่ทราบเป็นเพราะเหตุใด 
  ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน รับไปดําเนินการให้ ท้ังนี้เป็นเพราะผู้รับจ้างพัฒนา
เว็บไซต์กําลังดําเนินการอยู่ หากต้องการเข้าเว็บไซต์หน้าคณะเข้าท่ี www.//itech.tru.ac.th  
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๖.๓  เรื่อง  แจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗  ในวันพุธท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๗   เวลา ๑๓.๐๐ น.  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
 
                      นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศรี       
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 


