
หน้า  ๒๒ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี   ๒๗  มิถุนายน   ๒๕๕๕     

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี  ๕ / ๒๕๕๕ 
วันพุธท่ี   30  พฤษภาคม   ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุม  I - TECH   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
******************************* 

               
รายนามผู้เข้าประชุม   

๑. ผศ.สกล   นันทศรีวิวัฒน ์ คณบด ี    ประธานกรรมการ 
๒. ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
๓. ผศ.หิรัญ  เกิดศิร ิ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๔. อาจารยกุ์ลสมทรัพย ์ เย็นฉ่ําชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  กรรมการ 
๕. อาจารย์พิชิต  อ้วนไตร  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 

 ๖. ผศ.ศุภวัฒน ์  ลาวัณย์วิสุทธิ ์ ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๗. อาจารย์ไชยวัฒน ์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๘. อาจารย์ธีรพจน ์ แนบเนียน ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๙. นายยงค์ยุทธ  ปานสูง  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๐. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศร ี หัวหน้าสํานักงานคณบด ี  เลขานุการ 

 
รายนามผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได ้

๑. นายทว ี  จันทร์สกุล ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ติดภารกิจ 
๒. นายจิตรเสน  จุติมา  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ติดภารกิจ 
๓. อาจารยน์ิสากรณ์ สิมมา  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  ติดภารกิจ 

  
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์  คณบดี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง  การประชุม ๔ สภามหาวิทยาลัย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ระหว่างวันท่ี ๑๗-๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๕  ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี สรุปสาระสําคัญของการประชุมได้ ๔ ประเด็น ดังนี ้ 
  ๑. แนวทางการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
  ๒. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนนิงานของสภามหาวิทยาลัย 



  หน้า  ๒๓ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี   ๒๗  มิถุนายน   ๒๕๕๕     

  
  ๓. บทบาทของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
  ๔. การนําเสนอแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
       มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๒ เรื่อง การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากร สายผู้สอน ในการจัดทําผลงานทางวิชาการท่ีเป็นเอกสาร
ประกอบการสอนและตํารา  ซึ่งในระยะแรกได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจ พร้อมท้ังระบุเงื่อนไขของ
ผู้สมัครจะต้องมีผลงานบางส่วนจึงจะเข้าร่วมโครงการได้  จากการสํารวจพบว่าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมี
คณาจารย์เข้าร่วมโครงการท้ังหมด ๙ คน ส่วนท่ีเหลือยังขาดคุณสมบัติเรื่องอายุการทํางานหรือประสบการณ์ด้าน
งานสอนไม่ถึง ๔ ป ีส่วนผลงานด้านงานวิจยั มหาวิทยาลัยฯมอบหมายให้สํานักวิจัยฯเป็นผู้รับผิดชอบ  
      มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดัง
รายละเอียดในเอกสารการประชุม 
       มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๔ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
       มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๕ เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหาร สํานักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๕   ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
       มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๖  เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
       มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๗ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราเงินเดือนและหลักเกณฑ์ วิธีการปรับเลื่อน
เงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๕  ดังรายละเอียดใน
เอกสารการประชุม 
       มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๘ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัเทพสตรี เรื่อง การกําหนดเวลาเรียนในรายวิชาตามหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรเีพ่ือมีสิทธิเข้าสอบประเมินผลปลายภาคการศึกษาของนักศึกษาท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ ดังรายละเอียด
ในเอกสารการประชุม 
       มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  



หน้า  ๒๔ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี   ๒๗  มิถุนายน   ๒๕๕๕     

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๕ 
 ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์  คณบดี  ประธาน ได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕  เม่ือวันจันทร์ท่ี  ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๕  
เอกสารหน้า ๑๐ - ๑๒   ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕  โดยไม่มีการแก้ไข  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑  อาจารย์พิชิต  อ้วนไตร  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ สืบเนื่องเอกสารหน้า ๑๒ ข้อ ๖.๑ เรื่อง
การจัดประชุมให้ความรู้แก่คณาจารย์ในเรื่องการเขียนเอกสารประกอบการสอนเพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการ
พิจารณาต่อสัญญาจ้างได้คราวละ ๕ ปี  ไม่ทราบว่าจะดําเนินการหรือไม่อย่างไรเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหนังสือ
บันทึกข้อความ ลงวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้คณะฯดําเนินการพิจารณาการจัดทําสัญญาจ้างภายในวันท่ี ๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๕  ซึ่งหากเป็นเช่นนี้คณาจารย์ท่ีมีอายุงานมานานก็จะเสียสิทธิประโยชน ์
 ผศ.สกล   นันทศรวีิวัฒน์  คณบดี ประธาน ชี้แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯได้มอบหมายให้คณะฯพิจารณา
ดําเนินการตรวจสอบสัญญาจ้างและพิจารณาผลงานวิชาการประกอบการต่อสัญญาจ้าง และจากการสอบถามใน
เบื้องต้น พบว่าผลงานวิชาการท่ีจะใช้ประกอบการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะฯ ซึ่งจะพิจารณาในวาระการ
ประชุมท่ี ๔.๒  และเนื่องจากหลักเกณฑ์การจัดทําสัญญาจ้างมิได้ประกาศให้ทราบล่วงหน้า ประกอบกับยังไม่กําหนด
รูปแบบของผลงานวิชาการท่ีชัดเจน มหาวิทยาลัยฯจึงยังไม่ใช้เกณฑ์เดียวกับผลงานวิชาการท่ีใชข้อตําแหน่งทาง
วิชาการ  ในส่วนของการจัดโครงการอบรมให้ความรูเ้รื่องการเขียนเอกสารประกอบการสอนในระยะนี้คณะฯจะไม่
ดําเนินการ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคการศึกษาท่ี  ๒    
ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
       มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัต ิ
 ๔.๒ เรื่อง พิจารณาผลงานวิชาการเพ่ือประกอบการต่อสญัญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายผู้สอน 
       มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบ ให้กําหนดผลงานทางวิชาการเพ่ือประกอบการต่อสัญญาจ้างพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา สายผู้สอน สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ดังนี้ 
  ๑. ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู ้หรือ ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้  หรือ 
  ๒. เอกสารประกอบการสอน (ซึ่งประกอบด้วย ปก คํานํา สารบัญ เนื้อหา บรรณานุกรม) หรือ  
  ๓. บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาต ิ    
   



หน้า  ๒๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี   ๒๗  มิถุนายน   ๒๕๕๕     
 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนโยบาย แนวทางการดําเนินงานคณะ  
 ๕.๑  ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์  คณบดี ประธาน  เน้นย้ําในเรื่องการจัดทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้  ซึ่งขณะนี้มีคณาจารย์ยื่นเสนอโครงร่างงานวิจัย โดยขอรับเงินสนับสนุนงานวิจัยประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๕  รวมท้ังสิ้น ๑๑ ราย ซึ่งยังต่ํากว่าเป้าหมายท่ีมหาวิทยาลัยฯกําหนด คือคณาจารย์ทุกคนต้อง
ทํางานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้คนละหนึ่งเรื่องต่อป ี 
 ๕.๒  ผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสทุธิ์  ผู้แทนคณาจารย์  กรรมการ  เสนอนโยบายการสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน  รูปแบบสหกิจศึกษา  โดยกําหนดให้ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งสาขาวิชาวิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสารรับผิดชอบหลักในการเป็นสาขาวิชานําร่อง โดยการเตรียมความพร้อมของบุคลากรก่อนใน
ลําดับแรก ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะฯในการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ   
 ๕.๓ นายยงค์ยุทธ  ปานสูง  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เสนอให้คณะฯจัดทําแผนแม่บทในการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต อาทิเช่นการเตรียมกรอบ
อัตรากําลัง การแลกเปลี่ยนคณาจารยห์รือนักศึกษา การให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาต่างประเทศเข้ามาศึกษาต่อท่ี
คณะ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
    ๖.๑ นายยงค์ยุทธ  ปานสูง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ เสนอให้จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะตาม
ปฏิทินท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้าเพ่ือท่ีจะได้เข้าร่วมประชุมได ้
 ๖.๒ นายยงค์ยุทธ  ปานสูง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ สอบถามเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการปรับเลื่อน
เงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ก.พ.อ.) 
กําหนดนั้น ไม่ทราบว่าหลักเกณฑ์เป็นเช่นไร 
 ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์  คณบดี  ประธาน ชีแ้จงว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเนื่องจากมิได้เข้าร่วมประชุม
พิจารณา แต่จะรับไปศึกษาและนําข้อมูลมาชี้แจงต่อท่ีประชุมในโอกาสต่อไป 
 ๖.๓ ผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ เสนอเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ สายผู้สอน  เห็นควรให้คณะฯพิจารณาทบทวนสัดส่วนของคณะกรรมการฯ          
ซึ่งควรประกอบไปด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ผู้แทนคณาจารย์หรือผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเข้าร่วมพิจารณา
ประเมินผลฯ อันจะทําให้การประเมินผลฯเหมาะสมกว่าท่ีผ่านมา 
 ๖.๔ อาจารย์ไชยวัฒน์  ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ สอบถามเรื่องการดําเนินการจัดจ้าง
ก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สูง ๑๒ ชั้น ปัจจุบันได้ดําเนินการถึงข้ันตอนไหน 
 ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์  คณบดี  ประธาน  ชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการกําหนดแบบรูปรายการซึ่ง
ผู้รับจ้างยังไม่ส่งมอบแบบรูปรายการ เนื่องจากไม่มีวิศวกรโยธาเซ็นแบบโครงสร้างท้ังหมด จึงทําให้ล่าช้ากว่ากําหนด 
ซึ่งตามกําหนดวันส่งมอบแบบรูปรายการตามสัญญากําหนดไว้วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 



 
  หน้า  ๒๖ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๕ 
วันพุธท่ี   ๒๗  มิถุนายน   ๒๕๕๕     

 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๕ ผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ เสนอเรื่องการจัดทํา มคอ. ๓ ท่ีเป็น
รูปแบบของคณะฯ จึงเห็นควรให้คณะฯจัด Workshop ให้ทุกสาขาวิชาร่วมกันพิจารณา ซึ่งน่าจะดีกว่าต่างคนต่างทํา
โดยมีรูปแบบไม่เหมือนกัน   
 ในส่วนของนักศึกษาใหม่  ท่ีใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  คณะฯมีนโยบายอย่างไรในการแจก
แผนการเรียนให้นักศึกษาทราบ 
 ดร.สกุล คํานวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ี
งานวิชาการจัดทําสําเนา มคอ. ๓  เฉพาะหมวดท่ี ๕  แผนการสอน รวม ๑๕ สัปดาห์ เพ่ือเตรียมให้คณาจารย์แจก
นกัศึกษา  
 ๖.๖ อาจารย์ธีรพจน์  แนบเนียน ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ เสนอเรื่องการย้ายห้องปฏิบัติการเครื่อง
เย็น ท่ีอยู่ชั้น ๓ ไม่ทราบว่าจะให้ดําเนินอย่างไร 
 ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ ชี้แจงว่าต้องขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ให้
นักศึกษาช่วยขนย้ายจากชั้น ๓ ไปท่ีห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน ชั้นล่าง  
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 
                               
           นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศร ี      
              ผูร้ายงานการประชุม 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


