
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันพุธท่ี  ๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘   

ณ  ห&องประชุม I -Tech ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
รายนามคณะกรรมการผู&มาประชุม   

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน6 ลาวัณย6วิสุทธิ์ คณบดี    ประธานกรรมการ 
๒. อ.นิสากรณ6  สิมมา  รองคณบดีฝ:ายบริหารฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝ:ายวิชาการ  กรรมการ 
๔. อ.วิทูรย6  ชิงถ&วยทอง รองคณบดีฝ:ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๕. อ.สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ ผู&แทนคณาจารย6   กรรมการ 
๖. อ.ธาดา  คําแดง  ผู&แทนคณาจารย6   กรรมการ 
๗. อ.ไชยวัฒน6  ทองช&อย ผู&แทนคณาจารย6   กรรมการ 
๘. อ.สิริสวัสด์ิ  จึงเจริญนิรชร ผู&แทนหัวหน&าสาขาวิชา  กรรมการ 
๙. อ.วดีนาถ  วรรณสวัสด์ิกุล ผู&แทนหัวหน&าสาขาวิชา  กรรมการ 
๑๐. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท6 ผู&ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. รศ.ดร.พิพัฒน6 พรหมมี  ผู&ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๒. นางพัชนีย6  พิชิตการณ6 ผู&ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๓. นางนุชนาฎ  พันธุ6ไชยศรี หัวหน&าสํานักงานคณบดี  เลขานุการ 
๑๔. นางดวงแวว  เชื้ออJอน  หัวหน&างานวิชาการ  ผู&ชJวยเลขานุการ 

ผู&เข&ารJวมประชุม 
 นายไพศาล  ตันติสุทธิกุล ท่ีปรึกษาคณบดี 
     
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน6  ลาวัณย6วิสุทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได&ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นวJาครบองค6ประชุมแล&ว  จึงกลJาวเปLดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตJอไปนี้ 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ&งตJอท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง การสJงบุคลากรเข&ารJวมโครงการสร&างความเข&มแข็งให&กับชุมชนในท&องถ่ิน และโครงการ        
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ รJวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหวJางวันท่ี ๖-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียน
ตระเวนชายแดนบ&านวังศรีทองและโรงเรียนตระเวนชายแดนบ&านเขาสารภี จังหวัดสระแก&ว  ในสJวนของคณะฯ
รับผิดชอบในเรื่องการปรับปรุงอาคาร โดยทําการเปลี่ยนฝNาเพดาน   
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
   
 



    หน&า ๔ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๒  กันยายน   ๒๕๕๘     

 
  
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๘ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน6   ลาวัณย6วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได&ขอให&คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน      
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘  เม่ือวันศุกร6ท่ี ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๕๘  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม  หน&า ๓ - ๗   
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไมJมีการแก&ไข 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล&ว 
 ๓.๑ ผศ.ดร.ศุภวัฒน6  ลาวัณย6วิสุทธิ์  คณบดี ประธาน สืบเนื่อง เรื่อง การปรับปรุงแก&ไข รายชื่ออาจารย6
ผู&รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา ตามท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะได&มีมติ
เห็นชอบ ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันศุกร6ท่ี ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ นั้น  คณะฯได&นําเสนอท่ีประชุมสภา
วิชาการเพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น  มติท่ีประชุมสภาวิชาการ
ไมJเห็นชอบ เนื่องจากรายชื่ออาจารย6ลําดับท่ี ๓  ยังไมJสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในเบ้ืองต&นคณะฯได&
ดําเนินการเสนอรายชื่อ อาจารย6ศักด์ิชัย  อินจู คุณวุฒิ ค.อ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร6  อาจารย6ประจําศูนย6
การศึกษาเดิมบางนางบวช ให&มหาวิทยาลัยพิจารณา ในวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ศกนี้    ซ่ึงผลการพิจารณาเปQนอยJางไร
จะนําเรียนตJอท่ีประชุมให&ทราบอีกครั้ง   
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๒ ผศ.ดร.ศุภวัฒน6  ลาวัณย6วิสุทธิ์  คณบดี ประธาน สืบเนื่อง เรื่อง การจัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย6 
บุคลากร และนักศึกษาสูJอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยยJางกุ&ง ระหวJางวันท่ี ๑๕-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นั้น ได&รับความ
รJวมมือทางวิชาการและให&การต&อนรับอยJางอบอุJน ผลท่ีได&รับจากการจัดโครงการในครั้งนี้คือการได&แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมศิลปะแมJไม&มวยไทย อาหารไทย ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยยJางกุ&งให&ความสนใจในเรื่อง การแลกเปลี่ยนบุคลากร 
เนื่องจากยังขาดบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ6ทางด&านเทคโนโลยี   
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๓ อ.นิสากรณ6 สิมมา รองคณบดีฝ:ายบริหารและวางแผน รองประธาน สืบเนื่องเอกสารหน&า ๔ ข&อ ๕.๒ 
เรื่อง การจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษาใหมJ และโครงการ พัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทใน
สังคม นั้น ได&รับความรJวมมือและความสนใจจากนักศึกษาเปQนอยJางดี  โดยผลการประเมินโครงการในภาพรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจมาก   
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 



หน&า  ๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๒  กันยายน   ๒๕๕๘     

 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ประเด็นแจ&งเพ่ือพิจารณาข&อเสนอแนะโครงการ กิจกรรม เพ่ือสJงเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาคณะ ท้ัง ๕ ด&าน 
 มติท่ีประชุม  สนับสนุนการจัดโครงการอบรมและแขJงขันหุJนยนต6 โดยผู&ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให&คณะ
วิเคราะห6ข&อมูลด&านการนําไปใช&ประโยชน6จากโครงการ  ซ่ึงครอบคลุมในสJวนของคณะ มหาวิทยาลัย และชุมชน 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง ท่ีปรึกษาคณบดี ผู&ทรงคุณวุฒิ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมJมี 
 ๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝ:ายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  อ.นิสากรณ6 สิมมา รองคณบดีฝ:ายบริหารและวางแผน รองประธาน แจ&งเพ่ือทราบ เรื่อง การจัดสรร
งบประมาณรายจJายประจําปRงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีคณะได&รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยฯในภาพรวม ประมาณ 
๑๗,๒๕๑,๒๑๐.-บาท(สิบเจ็ดล&านสองแสนห&าหม่ืนหนึ่งพันสองร&อยสิบบาทถ&วน) แบJงเปQนงบลงทุน(คJาครุภัณฑ6)
จํานวน ๑๔,๒๖๓,๙๐๐.-บาท(สิบสี่ล&านสองแสนหกหม่ืนสามพันเก&าร&อยบาทถ&วน) ในสJวนของงบดําเนินงานคณะ
จัดสรรให&แตJละหลักสูตรนําไปบริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือให&เปQนไปตามเกณฑ6มาตรฐานของ สกอ. โดยจัดสรรให& 
ร&อยละ ๖๕ ซ่ึงเน&นการพัฒนานักศึกษาในรูปแบบตJาง ๆ เพ่ือให&นักศึกษามีความรู&ความสามารถตามหลักสูตร         
มีทักษะการเรียนรู&ในศตวรรษท่ี ๒๑   
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๕.๓  อ.ดร.สกุล คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ แจ&งเพ่ือทราบเรื่องการจัดโครงการวิพากษ6
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต นั้น ได&ดําเนินการปรับปรุงแก&ไขในสJวนตJาง ๆ ดังนี้ 
  ๑. ปรับเพ่ิมจํานวนหนJวยกิต จาก ๑๒๙ หนJวยกิต เปQน ๑๓๐ หนJวยกิต  ซ่ึงปรับเพ่ิมจากรายวิชา
เตรียมฝXกประสบการณ6วิชาชีพ จากเดิม ๐ หนJวยกิต แก&ไขเปQน ๑ หนJวยกิต 
  ๒. ปรับแก&ไขรายวิชา ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม เปQนรายวิชา ภาวะผู&นํา  ในหมวดวิชาแกน  
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๕.๔ อ.วิทูรย6  ชิงถ&วยทอง รองคณบดีฝ:ายกิจการนักศึกษา กรรมการ แจ&งเพ่ือทราบ เรื่อง การจัดกิจกรรม
รับน&องใหมJ มหาวิทยาลัยกําหนดให&จัดในระหวJางวันท่ี ๓-๒๖ สิงหาคม ศกนี้ และมหาวิทยาลัยฯประกาศให&งดการ
เรียนการสอนในวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เพ่ือจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบ  และวันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘  
มหาวิทยาลัยฯกําหนดนักศึกษาใหมJทุกคนเข&าพิธีไหว&ครูพร&อมกับพิธีมอบเข็มกลัดติดเสื้อ    
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
   
  



  หน&า  ๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๒  กันยายน   ๒๕๕๘     

 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๕ เรื่อง ผู&แทนคณาจารย6เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมJมี 
 ๕.๖ เรื่อง ผู&แทนหัวหน&าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
    ไมJมี 
 ๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ  ภาคพิเศษ  
   อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝ:ายวิชาการ กรรมการ  นําเสนอผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ 
และภาคพิเศษ ซ่ึงผJานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ 
เม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม  ๒๕๕๘ ดังนี้ 
  ๑. ผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ  ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗  จํานวน ๓ รายวิชา และประจํา
ภาคฤดูร&อน ปRการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๑๒ รายวิชา และ กรณีขอแก& ร. หรือ I ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๖  จํานวน 
๑ รายวิชา 
  ๒. ผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ  ขอแก& ขส. หรือ X ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗  จํานวน ๑ 
รายวิชา  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม   
  มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัติ 
 ๕.๘ ผศ.ดร.ศุภวัฒน6  ลาวัณย6วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน นําเสนอเพ่ือพิจารณา เรื่อง ขอปLดหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ6 พุทธศักราช ๒๕๔๙ (หลักสูตรใหมJ)  เนื่องจากงดรับนักศึกษาต้ังแตJปRการศึกษา 
๒๕๕๕ -๒๕๕๘ ป[จจุบันมีนักศึกษาตกค&างจํานวน ๗  คน  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติโดยให&อาจารย6ผู&รับผิดชอบหลักสูตรดูแลนักศึกษาจนกวJานักศึกษาคน
สุดท&ายจะสําเร็จการศึกษา 
 ๕.๙ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเดJน ประจําปR พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมีผู&ยื่นแบบเสนอชื่อเพ่ือขอรับรางวัล 
ดังนี้ 
  ๑. ประเภทผลงานท่ีได&รับการตีพิมพ6รวมสูงสุด  มีผู&เสนอชื่อ จํานวน ๒ ราย ดังนี้ 
    ๑.๑ อาจารย6ธาดา  คําแดง 
    ๑.๒ อาจารย6ภาณุวัฒน6  หุJนพงษ6 
  มติท่ีประชุม  พิจารณาคัดเลือกให&อาจารย6ภาณุวัฒน6  หุJนพงษ6 ได&รับรางวัลนักวิจัยดีเดJน ประจําปR 
พ.ศ. ๒๕๕๗  
     ๒. ประเภทผลงานวิจัยท่ีได&รับการตีพิมพ6ในวารสารท่ีมี Impact Factor รวมสูงสุด ไมJมีผู&เสนอชื่อขอรับ
รางวัล  
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
    



หน&า  ๗ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๒  กันยายน   ๒๕๕๘     

 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ๕.๑๐ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกหัวหน&าสาขาวิชาและหัวหน&าแขนงวิชา ประจําหลักสูตรใหมJ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รวม ๓ หลักสูตร ดังนี้ 
 

ชื่อหลักสูตร/แขนงวิชา หัวหน&าสาขาวิชา/หัวหน&าแขนงวิชา 
๑. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   - แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟNาอุตสาหกรรม 
   - แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
   - แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
   - แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ6อุตสาหกรรม 

อ.โชติวุฒิ     ประสพสุข      เปQน  หัวหน&าสาขาวิชา 
 
อ.ปพณ        สะอาดยวง     เปQน หัวหน&าแขนงวิชา 
อ.สิริสวัสด์ิ    จึงเจริญนิรชร   เปQน หัวหน&าแขนงวิชา 
อ.ประสิทธิ์    ไกรลมสม       เปQน หัวหน&าแขนงวิชา 
ผศ.พลวัฒน6     เกิดศิริ         เปQน หัวหน&าแขนงวิชา 

๒. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตJอเนื่อง) 
   - แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟNาอุตสาหกรรม 
   - แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 
 

อ. ภาณุวัฒน6  หุJนพงษ6         เปQน หัวหน&าสาขาวิชา 
 
อ.พิชิต        อ&วนไตร         เปQน หัวหน&าแขนงวิชา 
อ.ภาณุวัฒน6  หุJนพงษ6         เปQน  หัวหน&าแขนงวิชา 

๓. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
   สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา (๕ ปR) 
   - แขนงวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร6 
   - แขนงวิชา วิศวกรรมไฟฟNา 

อ.ธาดา       คําแดง         เปQน หัวหน&าสาขาวิชา   
 
อ. ณมน      วรธนานุวงศ6    เปQน หัวหน&าแขนงวิชา 
อ. ธาดา      คําแดง          เปQน หัวหน&าแขนงวิชา 

 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 
 ๕.๑๑ ผศ.ดร.ศุภวัฒน6 ลาวัณย6วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน เสนอเรื่อง การพิจารณาผลการดําเนินการหลักสูตร
ประจําปRการศึกษา ๒๕๕๗ (มคอ.๗) จํานวน ๔ หลักสูตร ซ่ึงมหาวิทยาฯจะดําเนินการตรวจประเมินหลักสูตรตาม
เกณฑ6มาตรฐาน สกอ.ในวันท่ี ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
  มติท่ีประชุม รับทราบและมีข&อเสนอแนะในเรื่องการแก&ไขอาจารย6ประจําหลักสูตรซ่ึงต&องได&รับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ในสJวนของผลการศึกษารายวิชาศึกษาท่ัวไปนักศึกษาจะมีผลการศึกษาตํ่านั้น เสนอให&มี
การปรับพ้ืนฐานในรายวิชาท่ีได&เกรดตํ่า หรือแก&ไขโดยวิธีอ่ืน  
 
 
 



หน&า  ๘ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๒  กันยายน   ๒๕๕๘     

 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง  แจ&งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘  ในวันพุธท่ี ๒ กันยายน  
๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น.  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ปLดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 

 

 

                      นางนุชนาฎ    พันธุ6ไชยศรี       
              ผู&จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


