
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘  เม่ือวันพุธท่ี ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   

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

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน7 ลาวัณย7วิสุทธิ์ คณบดี    ประธานกรรมการ 
๒. อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 
๓. อ.นิสากรณ7  สิมมา  รองคณบดีฝ<ายบริหารฯ  กรรมการ 
๔. อ.วิทูรย7  ชิงถ)วยทอง รองคณบดีฝ<ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๕. ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน7 ผู)แทนคณาจารย7   กรรมการ 
๖. อ.สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ ผู)แทนคณาจารย7   กรรมการ 
๗. อ.ปFยะพงษ7  แดงขํา  ผู)แทนคณาจารย7   กรรมการ 
๘. อ.วดีนาถ  วรรณสวัสด์ิกุล ผู)แทนหัวหน)าสาขาวิชา  กรรมการ 
๙. อ.ภาณุวัฒน7  หุIนพงษ7  ผู)แทนหัวหน)าสาขาวิชา  กรรมการ 
๑๐. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท7 ผู)ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. รศ.ดร.พิพัฒน7 พรหมมี  ผู)ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๒. นางพัชนีย7  พิชิตการณ7 ผู)ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๓. นางกฤษณา  โตอยูI  หัวหน)างานธุรการ    เลขานุการ(แทน) 
๑๔. นางดวงแวว  เชื้ออIอน  หัวหน)างานวิชาการ  ผู)ชIวยเลขานุการ 

ผู)เข)ารIวมประชุม 
 ผศ.จินตนา  เวชมี  รองอธิการบดีฝ<ายบริหารและกิจการนักศึกษา 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน7  ลาวัณย7วิสุทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได)ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นวIาครบองค7ประชุมแล)ว  จึงกลIาวเปFดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตIอไปนี้ 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ)งตIอท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง ขอเรียนเชิญคณะกรรมการเข)ารIวมโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงคณะรIวมกับสาขาวิชา
และแขนงวิชาจัดข้ึนในวันพุธท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ต้ังแตIเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม       
หน)าอาคารเรียน ๑๔  โดยมีวัตถุประสงค7เพ่ืออนุรักษ7ฟRSนฟูสืบสานประเพณีลอยกระทง การประกวดนางนพมาศ  
การประกวดการประดิษฐ7กระทง  การประกวดการขับร)องเพลงไทยรIวมสมัย  กิจกรรมสืบสานงานวัดวันลอยกระทง 
กิจกรรมสืบสานอนุรักษ7ขนมไทย กิจกรรมอนุรักษ7วัฒนธรรมอาหารพ้ืนบ)านไทยโบราณ  ซ่ึงในแตIละกิจกรรมจะเน)น
ให) มีการบูรณาการเข)า กับการเรียนการสอนของแตIละสาขาวิชาและแขนงวิชา  ในการจัดงานครั้ งนี้                
ผู)ชIวยศาสตราจารย7จินตนา   เวชมี  รองอธิการบดีฝ<ายบริหารและกิจการนักศึกษา ได)ให)เกียรติเปUนประธานในพิธี
เปFดโครงการและรIวมเปUนคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางนพมาศ จึงขอขอบพระคุณเปUนอยIางยิ่ง ณ โอกาสนี้ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ  



     หน)า  ๔ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๒๓  ธันวาคม   ๒๕๕๘     

 
 วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๘ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน7   ลาวัณย7วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได)ขอให)คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน      
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘  เม่ือวันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘  
รายละเอียดดังเอกสารการประชุม  หน)า ๓ - ๗   
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมIมีการแก)ไข  
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล)ว 
 ๓.๑  เรื่อง พิจารณาทบทวนประกาศคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ7 
คุณสมบัติ และอัตราการให)ทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี  ตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๕๘   ซ่ึงฝ<ายเลขานุการ ได)ดําเนินการปรับปรุงแก)ไขตามมติดังกลIาวเรียบร)อยแล)ว จึงขอให)คณะกรรมการ
พิจารณาดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม หน)า ๙-๑๐ 
 มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบ 
   
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ประเด็นแจ)งเพ่ือพิจารณา   
 � พิจารณาข)อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือสIงเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
ท้ัง ๕ ด)าน    
 มติท่ีประชุม ไมIมีข)อเสนอแนะ 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๑ เรื่อง ผู)ทรงคุณวุฒิเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมIมีข)อเสนอ 
 ๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝ<ายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมIมีข)อเสนอ 
 ๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝ<ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมIมีข)อเสนอ 
 ๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝ<ายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมIมีข)อเสนอ 
 ๕.๕ เรื่อง ผู)แทนคณาจารย7เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมIมีข)อเสนอ 
 ๕.๖ เรื่อง ผู)แทนหัวหน)าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมIมีข)อเสนอ 
 



หน)า  ๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๒๓  ธันวาคม   ๒๕๕๘     
 

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ  ภาคพิเศษ  
   อ.ดร.สกุล คํานวนชัย  นําเสนอผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ซ่ึงผIานความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘  ดังนี้ 
  ๑. ผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ  ประจําภาคการศึกษา ฤดูร)อน ปWการศึกษา ๒๕๕๗  จํานวน ๒ 
รายวิชา และขอแก) ร หรือ I  ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปWการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๓ รายวิชา รายละเอียดดัง
เอกสารการประชุม หน)า ๒๐ และ หน)า ๒๒ 
  ๒. ผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ  ประจําภาคการศึกษา ฤดูร)อน ปWการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๘ 
รายวิชา และขอแก) ขส. หรือ X ประจําภาคฤดูร)อน ปWการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๓ รายวิชา รายละเอียดดังเอกสาร
การประชุม หน)า ๒๑ และ ๒๒  
  มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัติ  โดยให)แก)ไขข)อความหน)า ๒๒ คําวIา “โคงการพิเศษออกแบบผลิตฯ” 
เปUน “โครงการพิเศษออกแบบผลิตฯ” และแก)ไขชIองหมายเหตุคําวIา “ภาคพิเศษ” เปUน “ภาคปกติ” ต้ังแตIลําดับท่ี 
๓-๘ 
 ๕.๘ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรให)เปUนไปตามเกณฑ7มาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตร ซ่ึงจะต)องดําเนินการ
ปรับปรุงอาจารย7ผู)รับผิดชอบหลักสูตร นั้น  เพ่ือให)สามารถตรวจสอบรายชื่ออาจารย7และจํานวนอาจารย7ในแตIละ
หลักสูตรได)งIายข้ึน  จึงเสนอตารางสรุปรายชื่ออาจารย7ประจําหลักสูตร มาเพ่ือทราบ ดังรายละเอียดในเอกสารการ
ประชุม หน)า ๒๔  
 มติท่ีประชุม รับทราบ    
 ๕.๙ เรื่อง  พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (ค.บ. ๕ ปW)  
(หลักสูตรใหมI พ.ศ. ๒๕๕๗)   
 มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบรายชื่ออาจารย7ผู)รับผิดชอบหลักสูตรตามท่ีขอปรับปรุงแก)ไขใหมIดังตIอไปนี้ 
 ขอปรับปรุงแก)ไขใหมI 
 ลําดับท่ี ๑  นายสกล  นันทศรีวิวัฒน7 
 ลําดับท่ี ๒  นางนิสากรณ7  สิมมา 
 ลําดับท่ี ๓  นางสาวณมน  วรธนานุวงศ7 
 ลําดับท่ี ๔  นายสุชาติ  พันธ7พรหม 
 ลําดับท่ี ๕  นายสมมาตร  สุบรรณพงษ7 
 ลําดับท่ี ๖  นายไชยวัฒน7  ทองช)อย 
 ลําดับท่ี ๗  นายธาดา  คําแดง 
 ลําดับท่ี ๘  นายพิชิต  อ)วนไตร 
 
 



 หน)า  ๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๒๓  ธันวาคม   ๒๕๕๘     

 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๑๐ เรื่อง พิจารณาขอปFดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตIอเนื่อง) 
หลักสูตรใหมI พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากในปWการศึกษา ๒๕๕๗ ท่ีผIานมา พบวIาอาจารย7ประจําหลักสูตรไมIเปUนไปตาม
เกณฑ7มาตรฐานหลักสูตร และไมIสามารจัดสรรอัตรากําลังใหมIเพ่ิมเติมได)  
 มติท่ีประชุม  พิจารณาเห็นชอบปFดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(ตIอเนื่อง) หลักสูตรใหมI พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมีเง่ือนไขให)อาจารย7ประจําหลักสูตรดูแลรับผิดชอบนักศึกษาท่ียังศึกษาอยูI
ในระบบจนกวIานักศึกษาคนสุดท)ายจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ๕.๑๑ เรื่อง พิจารณาปรับปรุงแก)ไขแผนการรับนักศึกษาใหมIท้ังภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจําปWการศึกษา 
๒๕๕๙  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หน)า ๔๔-๔๗ 
 มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติตามแผนการรับนักศึกษาภาคปกติ(ฉบับแก)ไข) หน)า ๔๕ โดยแก)ไข ลําดับท่ี ๒ 
ข)อ ๒ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล จาก ๔๐ คน แก)ไขเปUน ๓๐ คน และพิจารณาอนุมัติตามแผนการรับนักศึกษา
ภาคพิเศษ(ฉบับแก)ไข) หน)า ๔๗   
 ๕.๑๒ เรื่อง พิจารณาการยื่นขอกําหนดตําแหนIงทางวิชาการ ระดับ ผู)ชIวยศาสตราจารย7 ของอาจารย7สุธรรม 
อนุชาติกิจเจริญ จํานวน ๑ ราย 
 มติท่ีประชุม  พิจารณาเห็นชอบอาจารย7สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ เปUนผู)มีคุณสมบัติเข)าขIายท่ีจะได)รับการ
แตIงต้ังให)ดํารงตําแหนIง ผู)ชIวยศาสตราจารย7 
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ ผศ.จินตนา เวชมี รองอธิการบดีฝ<ายบริหารและกิจการนักศึกษา ผู)เข)ารIวมประชุม เสนอให)คณะ
ดําเนินการวางแผนการใช)ประโยชน7อาคารเรียน สูง ๑๒ ชั้น ๑ หลัง ให)เกิดประโยชน7สูงสุดท้ังด)านการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมตIาง ๆ  อาคารดังกลIาวขณะนี้อยูIระหวIางการดําเนินงานกIอสร)างคาดวIาจะแล)วเสร็จและสIงมอบ
อาคารได)ในชIวงเดือน มกราคม ๒๕๕๙ นอกจากนี้ จะขอฝากคณะดูแลนักศึกษาโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค7 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๖.๒ เรื่อง  แจ)งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘  ในวันพุธท่ี ๒๓ ธันวาคม  
๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น.  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ปFดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 

                      นางกฤษณา  โตอยูI       
         ผู)จดรายงานการประชุม 
 


