
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ครั้งที่  ๓/๒๕๖๐  เมื่อวันพุธที่  ๑๕  มีนาคม  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.กุลสมทรัพย เย็นฉํ่าชลิต รองคณบดีฝายบริหารฯ  กรรมการ 

๔. อ.ภาณุวัฒน  หุนพงษ  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

๕. ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๖. อ.สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๗. นางพัชนีย  พิชิตการณ ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๘. นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๙. รศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธ์ิ ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๐. นางนุชนาฎ  พันธุไชยศร ี หัวหนาสํานักงานคณบดี    เลขานุการ  

๑๑. นางดวงแวว  เช้ือออน  หัวหนางานวิชาการ  ผูชวยเลขานุการ 

รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได 

 ๑. อ.ปยะพงษ  แดงขํา  ผูแทนคณาจารย     ไปราชการ 

 ๒. อ.วดีนาถ  วรรณสวัสด์ิกุล   ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา  ไปราชการ 

 ๓. อ.โชติวุฒ ิ  ประสพสุข ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา  ไปราชการ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

 อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานที่ประชุมไดตรวจสอบจํานวน

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเมื่อเห็นวาครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเปดประชุมและ

ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 

วาระที่ ๑   เรื่องประธานแจงตอที่ประชุม 

 ๑.๑ เรื่อง การแตงต้ังผูดํารงตําแหนงคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย   

ราชภัฏเทพสตรีที่  ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 

รายละเอียดดังเอกสารการประชุมหนา ๒ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 ๑.๒ เรื่อง แนะนํารองคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งไดการรับเสนอช่ือจากคณบดี ดังน้ี 

  -  อ.ดร.วิทยา   พันธุพา     รองคณบดีฝายวิชาการ 

  -  อ.กุลสมทรัพย  เย็นฉํ่าชลิต    รองคณบดีฝายบริหาร 

  -  อ.ภาณุวัฒน    หุนพงษ        รองคณบดีฝายกจิการนักศึกษา 

 ทั้งน้ี ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ ๑๒๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช

ต้ังแตวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐  

 ที่ประชุม รับทราบ 



         หนา  ๔ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐ 

วันพุธที่  ๑๙  เมษายน   ๒๕๖๐     

 

 

วาระที่ ๑   เรื่องประธานแจงตอที่ประชุม 

 ๑.๓ เรื่อง แนะนําคณะกรรมการประจําคณะ ประเภทผูทรงคุณวุฒิ แทนคนเดิมที่ลาออก จํานวน ๒ ทาน 

ดังน้ี 

  - นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ ประธานสภาอุตสาหกรรมจงัหวัด 

  - รศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธ์ิ  อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบุรี   

 ทั้งน้ี อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของคนเดิม ซึ่งจะครบวาระในวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๐ 

รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๕ 

 ที่ประชุม รับทราบ   

 ๑.๔ เรื่อง การแตงต้ังนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ไดมี    

พระราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงต้ัง นายศุภมาศ  พนิชศักด์ิพัฒนา ดํารงตําแหนงนายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๕๘ ง หนา ๑๖ เมื่อวันที ่๒๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๗ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 ๑.๕ เรื่อง การแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารยเพชรรัตน  บริสุทธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง

ตําแหนงบริหาร  เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนคนเดิมเน่ืองจากครบวาระ     

ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ ๘  

มีนาคม  ๒๕๖๐ เปนตนไป  รายละเอียดดังเอกสารการประชุมหนา  ๙ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 ๑.๖ เรื่อง แจงปฏิทินการเสนอช่ือบุคคลใหไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําป ๒๕๖๐ ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยกําหนดใหบุคลากรเสนอช่ือบุคคลที่เห็นวาสมควรไดรับที่ตนสังกัดผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะกอนเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาการเสนอช่ือภายใน

เดือนเมษายนศกน้ี  ทั้งน้ี ตองเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาใหความเห็นชอบ รายละเอียดดังเอกสารการ

ประชุม หนา ๑๑ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๙ 

 รศ.ดร.ศุภวัฒน   ลาวัณยวิสุทธ์ิ  คณบดี ประธานที่ประชุมไดขอใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน      

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙  เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน

๒๕๕๙  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม  หนา ๑๓ - ๑๖   

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 

 



หนา  ๕ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐ 

วันพุธที่  ๑๙  เมษายน   ๒๕๖๐     

 

 

วาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แลว 

 ๓.๑  อ.ดร.สกุล คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน สืบเน่ืองเอกสารหนา ๑๔ ขอ ๓.๒ เรื่อง 

การพิจารณาหลักสูตรฉบับปรับปรุง  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมสภาวิชาการใหมี

การเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม รศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธ์ิ เปลี่ยนเปน อาจารย

ศุภขวัญ งามย่ิง  เน่ืองจากคนเดิมยายไปปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการอื่น รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๑๘ 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 ๓.๒  อ.ดร.สกุล คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน สืบเน่ืองเอกสารหนา ๖ ขอ ๕.๙ เรื่อง การ

พิจารณาหลักสูตรฉบับปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่ง

ไดนําเขาที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาน้ัน ที่ประชุมมีมติใหแกไขแบบฟอรมใหมใหเปนไปตามที่สกอ.กําหนด 

และใหปรับแกเหมือนกันทุกคณะ  

 มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 

 ประเด็นแจงเพื่อพิจารณา   

  พิจารณาขอเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม  เพื่อสงเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 

ทั้ง ๕ ดาน    

 ไมม ี

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 ๕.๑ เรื่อง ที่ปรึกษาคณบดี/ผูทรงคุณวุฒิ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ กลาวขอบคุณคณะที่ใหเกียรติเชิญมารวม

ภารกิจที่สําคัญครั้งน้ี และแจงตอทีป่ระชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับประวัติสวนตัว ประสบการณทํางานและภาพรวมของ

ภาคอุตสาหกรรมภายในจังหวัดลพบุรี 

  ปจจุบันดํารงตําแหนงรองประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท สุรินทร ออมยา เคมิคอล (ปทท.) จํากดั 

เปนบริษัทที่รวมลงทุนกับสวิตเซอรแลนดในการผลิตแคลเซียมคารบอเนต  บริษัทต้ังอยูที่ตําบลโคกตูมซึ่งนอกจาก

บริษัทสุรินทรออมยาฯแลวยังมีอีกหลายบริษัทที่ผลิต  บริเวณตําบลโคกตูมเปนแหลงแรแคลไซต (Calcite) ที่มี

คุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทยและไมไดเปนภูเขา แรแคลไซตอยูใตพื้นดินไมตองระเบิดภูเขาเพียงแคขุดเจาะเปด

หนาดินลงไปก็พบแรแคลไซตที่นํามาผลิตแคลเซียมคารบอเนต ซึ่งเปน raw material ในกระบวนการผลิตข้ัน    

ปฐมภูมิ  สีทุกย่ีหอเปนลูกคาของจังหวัดลพบุรีทั้งหมดเพราะสวนของเน้ือสีที่ใชกันคือแคลเซียมคารบอเนตจากลพบรุ ี

นอกจากน้ียังมีอุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยาง ฯลฯ ซึ่งลวนแลวแตใชแคลเซียมคารบอนเนตในกระบวนการ

ผลิต  อตุสาหกรรมแคลเซียมคารบอเนต มีองคประกอบที่สําคัญ ๒ ประการคือ ๑. มีแรแคลไซตที่มีคุณภาพดี ๒. มี

เทคโนโลยีการผลิตที่ดี  ซึ่งบริษัท สุรินทร ออมยาฯ มีทั้งองคประกอบทั้งสองอยางจึงทําใหผลิตแคลเซียมคารบอเนต

ไดในระดับพรีเมี่ยม(Premium)  แคลเซียมคารบอเนตเกรดที่ดีที่สุดในตลาดจะเอาไปเปนสวนของโคชเตอรนําไปใช

เคลือบปกนิตยสารที่มีลักษณะมันวาว 



 หนา  ๖ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐ 

วันพุธที่  ๑๙  เมษายน   ๒๕๖๐     

  

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 จังหวัดลพบุรีมี GPP ประมาณแสนลานบาท แบงเปนภาคอุตสาหกรรมประมาณ ๔๐%  มีประชากรทั้งหมด

ประมาณเจ็ดแสนคน สามแสนคนอยูในภาคการเกษตร ซึ่ ง GPP ของจังหวัดประมาณ ๑๐% มีแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมประมาณเจ็ดหมื่นคนแตสราง GPP ๔๐% หรือประมาณสี่หมื่นลานบาทตอป มีโรงงานอุตสาหกรรม

อยูประมาณ ๘๕๐ สถานประการ ซึ่งเปนสถานประกอบการขนาดเล็กหรือ SME ประมาณ  ๙๐%  มีโรงงานขนาด

ใหญที่มีแรงงานต้ังแตรอยคนข้ึนไปประมาณ ๕-๖ แหง  แตวาสถานประกอบเหลาน้ันมีขนาดใหญมาก เชน บริษัท 

มินิแบฯมีแรงงานประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน  มีบริษัทในเครือเบทาโกร อีกประมาณ ๒๒ โรง มีแรงงานประมาณ 

๑๘,๐๐๐ คน มี บริษัท มหพันธไฟเบอรซีเมนต จํากัด(มหาชน) ต้ังอยูที่อําเภอพัฒนานิคม ผลิตไมเฌอรา ซึ่งถือเปน

ความภาคภูมิใจของจังหวัดลพบุรีที่บริษัทผลิตไมเฌอราโดยไมใชแรใยหิน ซึ่งเปนรายแรกที่คํานึงถึงชีวอนามัยและ

สิ่งแวดลอมโดยไมตองรอใหกฎหมายบังคับใช  เทคโนโลยีในการผลิตไมเฌอราของบริษัท มหพันธฯ ปจจุบันถือวา

เปนเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสามารถนําไปใชเปนไมคาน ที่มีความแข็งแรงมาก  มีบริษัททรัพยทิพย จํากัด ซึ่งผลิตเอทา

นอลจากมันสําปะหลัง มีกําลังการผลิตวันละสองแสนลิตร ทุกวันจะตองรับซื้อมันสําปะหลังประมาณ ๑,๔๐๐ ตัน/วัน 

บริษัทฯทรัพยทิพยฯยังเปนหุนสวนกับบริษัทไทยออยล จํากัด ในการผลิตนํ้ามันโดยนําเอทานอลไปผสมกับเบนซิน 

ขายในตลาด  มีโรงงานผลิตเช้ือเพลิงไบโอแมส(Biomass)  อีกประมาณ ๒-๓ แหง และที่สําคัญมีการผลิต

กระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยหรือ Solar cell ดวยระบบฟลมบาง ที่ใหญที่สุดใชพื้นที่ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ไร 

ที่ตําบลวังเพลิง  นอกจากน้ียังมีกลุมบริษัทในเครืออินโด-รามา ต้ังอยูที่อ.ทาวุง  ผลิตขวดเพชร เสนใยขนแกะ  

 ทั้งหมดที่กลาวมาขางตนเปนภาพรวมของภาคอุตสหกรรมภายในจังหวัดลพบุรี ซึ่งถือเปนโอกาสทีดี่ในการได

เขามารวมงานกับคณะ เพราะจะตรงกับภารกิจงานที่ทําอยู คณะฯมีอะไรใหชวยเหลือก็ยินดีใหความชวยเหลือ

สนับสนุนอยางเต็มกําลังความสามารถที่มีอยู 

 รศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธ์ิ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ นําเสนอที่ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดังน้ี 

 - เรื่อง เกณฑการรับนักศึกษาใหม จะกําหนดเปนชวงเวลา เชน ชวงเดือนตุลาคม ระหวางวันที่ ๑-๒๐ มี

นักศึกษามาสมัครเทาไรกําหนดใหสอบสัมภาษณ ลงทะเบียนไดเลยไมตองรอจนสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร 

 - เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน กําหนดคะแนนดานคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการอยางชัดเจนเปน

รูปธรรม เชน ถามีคุณวุฒิป.เอก ได 5 คะแนน ป.โท 4 คะแนน ป.ตรี 3 คะแนน  มีตําแหนงทางวิชาการระดับ ศ. รศ. 

ผศ. อ. กําหนดเปนคะแนนลดหลั่นลงมา 

 - เรื่อง การทําผลงานทางวิชาการ แนะนําใหอาจารยรวบรวมขอมูลใหชัดเจน เชน ปก สารบัญ เน้ือหา 

preview  

 อ.ดร.สกุล คํานวนชัย คณบดี ประธาน กลาวขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิเปนอยางสูง ที่ไดมีมิตรไมตรีใหกับ

คณะและแนะนําสิ่งที่ดีเปนประโยชนอยางย่ิงแกคณะ 

 มติที่ประชุม รับทราบ   

  

   



หนา  ๗ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐ 

วันพุธที่  ๑๙  เมษายน   ๒๕๖๐     

 

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 ๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  อ.กุลสมทรัพย  เย็นฉํ่าชลิต รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน กรรมการ เสนอที่ประชุมเพือ่ทราบเรือ่ง

การปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอาคารคณะ เชน ปายบอกช่ือหอง เลขหอง ตลอดจนการแจงซอมแซม

อาคารที่ชํารุดตาง ๆ ซึ่งจะตองเรงดําเนินการ ทั้งน้ี ในเรื่องการติดต้ังระบบไฟฟาเครื่องปรับอากาศ ขณะน้ีผูรับจางได

เขามาดําเนินการติดต้ังแลวคาดวาจะดําเนินแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ศกน้ี 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  ไมม ี

 ๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

   อ.ภาณุวัฒน  หุนพงษ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องการ

ออกไปประชาสัมพันธหลักสูตร การจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา และกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานตในชวง

เดือนเมษายน ศกน้ี 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๕ เรื่อง ผูแทนคณาจารยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังน้ี 

  - เรื่อง การแตงกายโดยเฉพาะเสื้อช็อปของนักศึกษา ไมเหมาะสมเสนอใหมีการปรับเปลี่ยน 

  - เรื่อง  การตรงตอเวลาของนักศึกษา การเขาเรียนสายไมต้ังใจเรียน  

  - เรื่อง การใชครุภัณฑที่มีอยูใหเกิดประโยชนคุมคา 

  อ.สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ ผูแทนคณาจารย กรรมการ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา ดังน้ี 

  - เรื่อง การแตงกายของอาจารยยังไมเหมาะสม  

  - เรื่อง การเขาสอนไมตรงเวลาตามตารางสอน ไมเขาสอนเวลา ๐๘.๓๐ น. จะเขาสอนเวลา ๐๙.๐๐ น. 

  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบรองคณบดีฝายวิชาการดําเนินการ 

 ๕.๖ เรื่อง ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  ไมม ี

 ๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 

  อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน นําเสนอผลการศึกษาของนักศึกษา      

ภาคปกติและภาคพิเศษ  ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา ในการประชุมครั้งที่  

๓/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๐  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา ๒๗-๔๓ 

   มติที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ โดยใหขอเสนอแนะใหปรับปรุงแบบฟอรมใหผูสอนระบุปญหาที่

นักศึกษามีผลการศึกษา E และ  I 

 

 



หนา  ๘ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐ 

วันพุธที่  ๑๙  เมษายน   ๒๕๖๐     

 

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 ๕.๘ เรื่อง  พิจารณาเลือกรองคณบดีคนหน่ึงเปนรองประธาน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

วาดวยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๔ วรรคแรก “ใหคณะกรรมการเลือกรองคณบดีคนหน่ึงเปน  

รองประธาน” 

  มติที่ประชุม เห็นชอบใหรองคณบดีฝายวิชาการ เปนรองประธานกรรมการ 

 ๕.๙ เรื่อง  พิจารณาหลักสูตรปรบัปรุง(สมอ.๐๘) ปรังปรงุเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

หลักสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) ๔ ป แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม ดังเอกสารหนา ๔๖-๕๒ 

  มติที่ประชุม  พิจารณาเห็นชอบ 

 ๕.๑๐ เรื่อง  พิจารณาการเสนอช่ือผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการ

สื่อสาร แทนคนเดิมเน่ืองจากครบวาระ ดังเอกสารหนา ๕๔-๕๕ 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบให อาจารยนนทรัฐ  บํารุงเกียรติ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนาสาขาวิชา

วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารแทนคนเดิมที่ครบวาระ 

วาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

 ๖.๑  การจัดทําขอมลูพื้นฐานของคณะเพื่อเปนขอมูลใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกทราบและนําไปใชประโยชน 

 ๖.๒ เรื่อง แจงกําหนดการประชุมครั้งถัดไป กําหนดประชุมในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ 

    

ปดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 

              

 

           นางดวงแวว   เช้ือออน  

            ผูจดรายงานการประชุม 

        

          นางนุชนาฎ  พันธุไชยศร ี

            ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


