
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันพุธท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
ณ  หองประชุม I -Tech ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

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. ผศ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๗. อ.ปยะพงษ แดงขํา ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๘. อ.โชติวุฒิ ประสพสุข ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ
๙. อ.นนทรัฐ บํารุงเกียรติ ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ
๑๐. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๑. นางพัชนีย พิชิตการณ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๒. นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๓. นางนุชนาฎ พันธุไชยศรี หัวหนาสํานักงานคณบดี เลขานุการ
๑๔. นางดวงแวว เชื้อออน หัวหนางานวิชาการ ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานท่ีประชุมไดตรวจสอบจํานวนคณะกรรมการ

ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นวาครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตาม
วาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงตอท่ีประชุม

๑.๑ เรื่อง อาจารยโชติวุฒิ ประสพสุข  ไดปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครบ
วาระ ๒ ป  สงผลใหขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการประจําคณะ ประเภทผูแทนหัวหนาสาขา  จึงไมสามารถเขารวม
ประชุมในครั้งนี้ได ดังเอกสารการประชุม หนา ๒

ท่ีประชุม รับทราบ
๑.๒ เรื่อง  แจงขอกําหนดตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.

๒๕๔๘ “ใหกรรมการประจําคณะ ประเภท ผูแทนคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ ๒ ป”
และเพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับฯ คณะฯจึงดําเนินการใหคณาจารยประจําในคณะเลือกกรรมการประเภทผูแทนคณาจารย
จํานวน ๓ ทาน ตอจากนั้น จะดําเนินการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ  ดวยวธิีการเสนอชื่อโดยคณบดี



หนา ๕
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐

วันพุธท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงตอท่ีประชุม
รองคณบดี ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาและผูแทนคณาจารย ใหไดจํานวน ๓ ทาน และเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
ตอไป ท้ังนี้ จะเริ่มปฏิบัติงาน ในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ วันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดังเอกสารการประชุมหนา ๓-๑๐

ท่ีประชุม รับทราบ
๑.๓ เรื่อง มหาวิทยาลัยฯกําหนดจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง ในวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ อุทยาน

วิทยาศาสตร เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โดย อธิการบดี หัวหนาสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยฯเขารวมกิจกรรม
ท่ีประชุม รับทราบ

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐
อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย คณบดี ประธาน มอบใหเลขานุการนําเสนอรายงานการประชุม โดยเลขานุการขอให

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ เม่ือวัน
พุธท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๑๒ - ๑๗

มติท่ีประชมุ รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว

๓.๑ เรื่อง แจงรายชื่อนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีไดรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
ประเภทเรียนดี จํานวน ๑๑ ทุน และประเภทเสริมโอกาส จํานวน ๕ ทุน ตามเอกสารประกาศคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เรื่อง รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๑๙ -
๒๐

ท่ีประชุม รับทราบ
๓.๒ เรื่อง พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ซึง่คณะกรรมการไดแสดงความเห็นและกําหนดนโยบายฯ ดังนี้
๑. นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานการผลิตบัณฑิต

๑) สงเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณาจารย
๒) สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีจิต

สาธารณะ และมีความสามารถในการรับใชสังคม
๓) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหตรงกับความตองการของทองถ่ินและการพัฒนาประเทศ
๔) พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรม เนนผูเรียนเปนสําคัญ เนนการเรียนรูจากปญหาจริงและ

บมเพาะนักศึกษาใหเปนผูประกอบการ จัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา และสงเสริมนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับกลุม
ประเทศอาเซียน

๕) สงเสริมการทําผลงานทางวิชาการ ไดแก การผลิตตํารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบคํา
สอน และยกยองเชิดชูเกียรติผูมีตําราดีเดน ครูตนแบบ

๖) สงเสริมสนับสนุนการยกยองเชิดชูเกียรตินักศึกษาท่ีสรางชื่อเสียงใหคณะหรือมหาวิทยาลัย
๗) สงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย



หนา ๖
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐

วันพุธท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว
๒. นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี

๑) มุงเนนพัฒนางานวิจัยพัฒนาองคความรู และนวัตกรรม ใหไดมาตรฐานระดับชาติ หรือนานาชาติ
๒) มุงเนนพัฒนางานวิจัยแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน และภูมิปญญาทองถ่ิน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี คานิยมและสรางสรรคงานศิลป
๓) มุงเนนพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู
๔) พัฒนาวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย(TCI) กลุมท่ี ๑
๕) สรางเวทีการถายทอดเทคโนโลยีงานวิจัยและนวัตกรรม
๖) สรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยน

หรือทําความรวมมือในการทํางานวิจัย และในกลุมอาเซียน
๗) สงเสริมสนับสนุนการยกยองเชิดชูเกียรติผูมีผลงานวิจัยและนวัตกรรม
๘) สงเสริมสนับสนุนการขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

๓. นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานการบริการวิชาการแกสังคม และสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

๑) พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น ตามความตองการของทองถ่ิน ชุมชน และสังคม
๒) สงเสริมการจัดกิจกรรมใหบริการวิชาการของหนวยงาน
๓) สงเสริมการจัดกิจกรรมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๔) สงเสริมใหมีการบูรณาการบริการวิชาการเขากับการเรียนการสอน และการวิจัย

๔. นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
๑) สงเสริมการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒) สงเสริมการบูรณาการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เขากับการเรียนการสอนและกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา
๕. นโยบายและแนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

๑) บริหารจัดการ ดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและผูมีสวนได  สวนเสีย
๒) พัฒนาองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู และองคกรแหงความสุข (Happy Workplace)
๓) สงเสริมใหมีระบบบริหารความเสี่ยง และกิจกรรมควบคุมภายใน
๔) สงเสริมใหมีระบบการเงินงบประมาณท่ีโปรงใสตรวจสอบได
๕) สงเสริมสนับสนุนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา และคณะ
๖) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ใหตรงกับความตองการ
๗) สงเสริมสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมจัดหารายได และจัดหาทุนการศึกษา

วาระท่ี ๔ เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ
ไมมี



หนา ๗
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐

วันพุธท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
๕.๑ เรื่อง ผูทรงคุณวุฒิ เสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบและพิจารณา

นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ แจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง โครงการบริหารจัดการขยะ
ของจังหวัดลพบุรี โดยเริ่มจากชุมชน ภาคครัวเรือนในลักษณะถังหมักไบโอแกส และโรงงานผลิตแทงเชื้อเพลิง RDF สงให
บริษัทประชารัฐ ซึ่งจะเปนประโยชนในเรื่องพลังงานทดแทนคณะนาจะมีสวนเก่ียวของไดในการบริการวิชาการลงชุมชน
นอกจากนี้ยังพบวาชุมชนยังขาดการจดทะเบียนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ทําใหเขาไมถึงแหลงเงินทุนท่ีรัฐสนับสนุน ถา
มีโอกาสคณะสามารถใหคําแนะนําชวยเหลือในเรื่องดังกลาวได

๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
อาจารยกุลสมทรัพย เย็นฉํ่าชลิต รองคณบดีฝายบริหารฯ กรรมการ แจงท่ีประชุมเพ่ือทราบเรื่อง การสรุป

ประเด็นปญหาหรือโจทย จากการลงพ้ืนท่ีในวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้
ประเด็นท่ี ๑ ปญหาหรือความตองการท่ัวไป จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้ ปญหาพืชผลเกษตรตกต่ํา ขาด

เครื่องมือทางการเกษตร ยาเสพติด โจรกรรม อาชญากรรม อินเทอรเน็ตไมท่ัวถึง ตองการพลังงานทดแทน ขาดเว็บไซต
ประชาสัมพันธหมูบาน

ประเด็นท่ี ๒ ปญหาดาน SME และผลผลิต จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้ ไมมีตลาดรองรับผลผลิตทาง
การเกษตร ขาดความรูดานเทคนิค/วิธีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ขาดเงินทุนในการลงทุน ขาดการอบรมพัฒนา
ออกแบบผลิตภัณฑ ขาดเครื่องมือในการผลิต

ประเด็นท่ี ๓ ปญหาดานการศึกษา จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้ ขาดการอบรมใหความรูเพ่ิมเติม เชนการ
ประกอบอาชีพเสริม ทักษะการใชชีวิต ขาดหนวยงานมาสงเสริมกิจกรรมพัฒนาเยาวชน อุปกรณการศึกษาไมเพียงพอ
จํานวนครูไมเพียงพอ อินเทอรเน็ตไมเพียงพอ

ประเด็นท่ี ๔ ปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม จัดลําดับความสําคัญไดดังนี้ เยาวชนไมรูบทบาทหนาท่ีของ
ตนเอง ขาดหนวยงานมาสงเสริมความรูเพ่ือสงเสริมคุณธรรม สงเสริมเผยแพร ศิลปะ วัฒนธรรมใหกับชุมชน เยาวชน

ท่ีประชุม รับทราบ
๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

อ.ดร.วิทยา พันธุพา รองคณบดีฝายวิชาการ  รองประธาน แจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง ปญหานักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปท่ี ๒ มีอาการผิดปกติทางการไดยินตองใชเครื่องชวยฟงและไมสามารถพูดเรียงประโยคไดดี
จะสลับคํา และคาดวาจะมีปญหาเรื่องการออกฝกสอนได ในเบื้องตนยังไมชัดเจนในแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว

ท่ีประชุม รับทราบ และมอบใหรองคณบดีฝายวิชาการดําเนินการตอเพ่ือใหชัดเจน
๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ไมมี



หนา ๘
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐

วันพุธท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
๕.๕ เรื่อง ผูแทนคณาจารยเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา ดังนี้
๑. ปญหานักศึกษาไมรูบทบาทหนาท่ี ไมสนใจศึกษาเลาเรียน ขาดระเบียบวินัย การสูบบุหรี่ไฟฟา

มารยาทตางๆ ในการใชพ้ืนท่ีหรือใชหองเรียน
๒. การจัดกิจกรรม OPEN HOUSE เพ่ือประชาสัมพันธคณะ
๓. การออกกลางคันของนักศึกษา
๔. การเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาโดยเฉพาะการแตงกาย ไมตรงเวลา
๕. การจัดพ้ืนท่ีใหบริการนักศึกษา

ผศ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผูแทนคณาจารย กรรมการ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา ดังนี้
๑. เรื่อง การจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศนใหพักผอนหรือใชสําหรับการรับประทานอาหาร
๒. เรื่อง การสนับสนุนสงเสริมดานกีฬา ท่ีนักศึกษาสามารถออกกําลังกายเพ่ือการผอนคลายระหวางพัก
๓. เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธของสาขาวิชา หรือคณะใหทันสมัยและเปนปจจุบัน
๔. เรื่อง การติดตั้งกระจกภายในอาคารตามบริเวณท่ีเหมาะสม เพ่ือสะทอนใหเห็นความสุภาพเรียบรอย

เหมาะสมในเรื่องการแตงกาย
ท้ังนี้ เสนอผูบริหารเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาและดูแลเอาใจใสนักศึกษา
ท่ีประชุม รับทราบ และมอบรองคณบดีท่ีเก่ียวของรับไปดําเนินงานตามขอเสนอแนะ

๕.๖ เรื่อง ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
อาจารยนนทรัฐ  บํารุงเกียรติ ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาดังนี้
๑. เรื่อง การคิดคาปรับลงทะเบียนลาชาของนักศึกษา ท่ีผานมานักศึกษาไมมีเงินมาชําระทําใหจํานวนเงิน

คาปรับสูงกวาคาลงทะเบียนมาก จะมีวิธีลดหยอนหรือผอนผันอยางไรไดบาง
๒. เรื่อง การเรียกเก็บเงินคาวัสดุจากนักศึกษา
๓. เรื่อง หองเรียนคุณภาพ ขอเสนอใหเปลี่ยนไมคโครโฟนท่ีใชถานเปนแบบไมคโครโฟนแบบใชสาย
ท่ีประชุม รับทราบและจะดําเนินการโดยดวนในขอ ๒

๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
อ.ดร.วิทยา พันธุพา  รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน นําเสนอผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ

ภาคพิเศษ  ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี
๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา ๓๐-๓๗



หนา ๙
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐

วันพุธท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
มติท่ีประชุม
๑. พิจารณาอนุมัติผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๑๕๕๙ จํานวน ๑ รายวิชา ,

ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ จํานวน ๔ รายวิชา ประจําภาคฤดูรอน จํานวน ๕ รายวิชา และขอแก ร ประจํา
ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ จํานวน ๔ และขอแก “ขส” ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๙ จํานวน ๒ รายวิชา และขอแก
ร ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ จํานวน ๑ รายวิชา

๒. พิจารณาอนุมัติผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ   ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๒๓
รายวิชา

๕.๘ เรื่อง พิจารณาการขอดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย โดย อาจารย ดร.สกุล คํานวนชัย
เสนอขอโดยวิธีปกติ ในสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังรายละเอียดตามแบบ กพ.อ. ๐๓ หนา ๓๙-๔๕

ท่ีประชุม เห็นชอบ  โดยมีขอสังเกตใหผูขอปรับปรุงแกไขขอความใหถูกตอง
๕.๙ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกหัวหนาสาขาวิชาแทนคนเดิมเนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหนงจํานวน ๒

สาขาวิชา ไดแก
๕.๙.๑ หลักสูตร อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จากเดิม อ.โชติวุฒิ ประสพสุข เสนอใหมเปน อ.อิษฎ  รานอก ดังเอกสารหนา ๔๗
๕.๙.๒ หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา
จากเดิม อ.ธาดา คําแดง  เสนอใหมเปน อ.พิชิต อวนไตร ดังเอกสารหนา ๔๘

ท่ีประชุม เห็นชอบ
๕.๑๐ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกกรรมการประจําคณะ ประเภทผูแทนหัวหนาสาขาวิชา แทนคนเดิมเนื่องจากครบ

วาระ โดยท่ีประชุมหัวหนาสาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อ อ.พิชิต อวนไตร เปนคณะกรรมการประจําคณะ ประเภทผูแทน
หัวหนาสาขา ดังเอกสารการประชุม หนา ๕๐

ท่ีประชุม เห็นชอบ
๕.๑๑ เรื่อง พิจารณาอนุมัติเงิน จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท(แปดหม่ืนบาทถวน)  จากบัญชี กองทุน I TECH เพ่ือ

การศึกษา บัญชีเลขท่ี ๙๘๑ ๓ ๘๒๔๔๗ ๖ เพ่ือจายใหแกนักศึกษาท่ีไดรับทุน ตามประกาศคณะฯ เรื่องรายชื่อผูไดรับ
ทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ดังเอกสารหนา ๑๙-๒๐

ท่ีประชุม อนุมัติ
วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ

๖.๑ เรื่อง การจัดทําปายชื่อสาขาวิชา แขนงวิชา แตละชั้นภายในอาคาร



หนา ๑๐
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐

วันพุธท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ
๖.๒ เรื่องประธาน แจงกําหนดการประชุมครั้งถัดไปในวันพุธท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ประธานกลาวปดประชุม

ปดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นางนุชนาฎ  พันธุไชยศรี
ผูตรวจรายงานการประชุม


