
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ  หองประชุม I -Tech ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายนามคณะกรรมการผูมาประชุม
๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธานกรรมการ
๒. อ.ดร.สกุล คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ
๓. อ.นิสากรณ สิมมา รองคณบดีฝายบริหารฯ กรรมการ
๔. อ.วิทูรย ชิงถวยทอง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
๕. ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๖. อ.สุธรรม อนชุาติกิจเจริญ ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๗. อ.ปยะพงษ แดงขํา ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๘. อ.โชติวุฒิ ประสพสุข ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ
๙. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๐. รศ.ดร.พิพัฒน พรหมมี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๑. นางพัชนีย พิชิตการณ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๒. นางนุชนาฎ พันธุไชยศรี หัวหนาสํานักงานคณบดี เลขานุการ
๑๓. นางกฤษณา โตอยู หัวหนางานธุรการ ผูชวยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการท่ีไมเขาประชุม (ติดราชการ)
อ.วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ

รายนามผูเขารวมประชุม
นางมัญชุมาศ จักรสิรินนท ท่ีปรึกษาคณบดีดานพัฒนาสังคม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานท่ีประชุมไดตรวจสอบจํานวน

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นวาครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงตอท่ีประชุม

ไมมี



หนา ๔
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙

วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙
ผศ.ดร.ศุภวัฒน   ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธานท่ีประชุมไดขอใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๓ - ๖

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว
๓.๑ อ.ดร.สกุล คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน สืบเนื่องเอกสารหนา ๔ ขอ ๓.๑ เรื่อง

เสนอสภาวิชาการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับป
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมติท่ีประชุมสภาวิชาการมีมติเห็นชอบการขอเพ่ิมรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาดาน
วิชาเอกเลือก และหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งมีผลตั้งแตภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ เปนตนไป รายละเอียด
ดังเอกสารการประชุม หนา ๘-๑๕

ท่ีประชุม รับทราบ
๓.๒ ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์  คณบดี ประธาน สืบเนื่องเอกสารหนา ๔ ขอ ๓.๒ เรื่อง การพัฒนา

คุณภาพวารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH ตามขอเสนอแนะของ TCI ในสวนของเกณฑการประเมินเรื่องเว็บไซตของ
วารสาร และระบบการสงบทความแบบออนไลน คณะฯจึงกําหนดใหคณะกรรมการวารสารวิชาการพรอม
ผูทรงคุณวุฒิไปศึกษาดูงานในเรื่องดังกลาว ณ กองสงเสริมวิชาการ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ในวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ท้ังนี้ ไดรับความอนุเคราะหประสานงานจาก
รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ

ท่ีประชุม รับทราบ
๓.๓ อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ สืบเนื่องเอกสารหนา ๖ ขอ ๖.๑ เรื่อง การ

ประชาสัมพันธหลักสูตร โดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของอาจารยและนักศึกษา แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ
และสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ระหวางวันท่ี ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณ Food Park
ชั้น ๒ ของ หาง บิ๊กซี ซุปเปอร เซ็นเตอร นั้น ไดรับความสนใจจากผูท่ีมาใชบริการภายในหางฯในการลงชื่อเปน
ผูสนใจเขาศึกษาตอท่ีคณะและใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

ท่ีประชุม รับทราบ

วาระท่ี ๔ เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ
ประเด็นแจงเพ่ือพิจารณา
 พิจารณาขอเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ

ท้ัง ๕ ดาน
ท่ีประชุม ไมมีขอเสนอแนะ



หนา ๕
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙

วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
๕.๑ เรื่อง ท่ีปรึกษาคณบดี ผูทรงคุณวุฒิ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ไมมี
๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

อ.นิสากรณ  สิมมา รองคณบดีฝายบริหารฯ กรรมการ  เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. เรื่อง  กําหนดการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

เปนวิทยากรกระบวนการ วิทยากรบรรยายโดย ผศ.จินตนา เวชมี รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  กําหนดจัดวันท่ี ๒๙ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ จํานวนผูเขาอบรมประมาณ ๒๐ คน

๒. เรื่อง  กําหนดจัดโครงการพัฒนาภาวะผูนํานักศึกษา โดยในครั้งนี้กําหนดกลุมเปาหมายเปน
นักศึกษาชั้นปท่ี ๔ จํานวนประมาณ ๑๒๐ คน วิทยากรหลักและวิทยากรประจํากลุมยอยจากคณาจารยภายในและ
ภายนอกคณะ รูปแบบกิจกรรมเนนกิจกรรมเขาฐานตาง ๆ ท่ีจัดไวเพ่ือฝกประสบการณ ทักษะความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ความเปนผูนําและผูตาม ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นและการยอมรับความเห็นตาง

ท่ีประชุม  รับทราบ
๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ไมมี
๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

อ.วิทูรย  ชิงถวยทอง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. เรื่อง  กําหนดการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตและมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ กําหนดซอมระหวางวันท่ี ๑๑ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ และวันท่ี ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๙ เปนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สวนอัมพร

๒. เรื่อง  นักศึกษากําหนดจัดพิธีไหวครูชาง ในวันพฤหัสบดีท่ี
ท่ีประชุม รับทราบ

๕.๕ เรื่อง ผูแทนคณาจารยเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน  ผูแทนคณาจารย กรรมการ เสนอท่ีประชุมพิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. เรื่อง การจัดการแขงขันควบคุมหุนยนตอัตโนมัติ ซึ่งมีผูเขารวมงานจํานวนมาก นั้น ในครั้งถัดไป

หากคณะดําเนินการจัดอีกครั้งขอเสนอใหสาขาวิชาภายในคณะไดจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการรวมดวยเพ่ือ
เสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการใหแกคณะเพ่ิมมากข้ึน

๒. เรื่อง การรับนักศึกษาใหมซึ่งจะเปดเทอมในวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น กิจกรรมท่ีตองให
ความสําคัญคือ กิจกรรมการรับนอง จึงขอฝากคณะควบคุมดูแลและกําชับรุนพ่ีใหจัดกิจกรรมอยูในกฎ ระเบียบ

ท่ีประชุม รับทราบ



หนา ๖
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙

วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
๕.๖ เรื่อง ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ไมมี
๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ

อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน นําเสนอผลการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี
๖/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงขอเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา ดังนี้

๑. ผลการศึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๑๒
รายวิชา  และกรณีขอแก ร หรือ I ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๔ รายวิชา และขอแกผล
การศึกษา ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๑ รายวิชา

๒ ผลการศึกษานักศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๙
รายวิชา และกรณีขอแก ร หรือ I ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๑ รายวิชา

มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ โดยมีขอสังเกตใหทบทวนการใหคะแนนรายวิชาโครงงานพิเศษหรือการ
วิจัย กรณีขอแก I เปน E เนื่องจากมีคะแนนปลายภาค ชองคะแนนระหวางภาคเปน ๐

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ
๖.๑ เรื่อง การจัดแสดงรําแมไมมวยไทย

ผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์  คณบดี ประธาน  เสนอเรื่องการแสดงรําแมไมมวยไทย ในพิธีเปด
โครงการแขงขันควบคุมหุนยนตอัตโนมัติ ไดรับความสนใจจากผูรวมงานมาก และจากการนําไปจัดแสดงมาหลาย
โครงการ ก็ไดรับความสนใจทุกครั้ง  คณะฯจะทําอยางไรใหการแสดงดังกลาวสามารถบูรณาการเขากับการเรียนการ
สอนได

ท่ีประชุม รับทราบและมอบรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาไปศึกษาความเปนไปไดเพ่ือจะสืบสาน
ศิลปะ ภูมิปญญา ตอไป

๖.๒ เรื่อง การจัดผาปาสามัคคีเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา(โตะยาว ๑ ตัว เกาอ้ีนั่ง ๓ ตัว) เพ่ือสําหรับใช
ประจําหองประชุม และหองเรียน ซึ่งคณะฯยังขาดงบประมาณในการจัดหา จํานวน ๓๐๐ ชุด โดยประมาณการไวชุด
ละ ๓,๐๐๐ บาท

มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหดําเนินการจัดทําโครงการในชวงเทศกาลงานปใหม



หนา ๗
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙

วันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ
๖.๓ เรื่อง แจงกําหนดการประชุมครั้งถัดไป

ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธาน แจงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ ในวันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

มติท่ีประชมุ  รับทราบ

ปดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นางนุชนาฎ  พันธุไชยศรี
ผูจดรายงานการประชุม


