
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘  เม่ือวันพุธท่ี ๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๘   

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

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน9 ลาวัณย9วิสุทธิ์ คณบดี    ประธานกรรมการ 
๒. อ.นิสากรณ9  สิมมา  รองคณบดีฝ=ายบริหารฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. อ.วิทูรย9  ชิงถ)วยทอง รองคณบดีฝ=ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๔. อ.ลลิลธร  มะระกานนท9 รองคณบดีฝ=ายวิชาการ  กรรมการ 
๕. อ.สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ ผู)แทนคณาจารย9   กรรมการ 
๖. อ.ไชยวัฒน9  ทองช)อย ผู)แทนคณาจารย9   กรรมการ 
๗. อ.ธาดา  คําแดง  ผู)แทนคณาจารย9   กรรมการ 
๘. อ.สิริสวัสด์ิ  จึงเจริญนิรชร ผู)แทนหัวหน)าสาขาวิชา  กรรมการ 
๙. รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท9 ผู)ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๐. รศ.ดร.พิพัฒน9 พรหมมี  ผู)ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. นางพัชนีย9  พิชิตการณ9 ผู)ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๒. นางนุชนาฎ  พันธุ9ไชยศรี หัวหน)าสํานักงานคณบดี  เลขานุการ 
๑๓. นางดวงแวว  เชื้ออKอน  หัวหน)างานวิชาการ  ผู)ชKวยเลขานุการ 

รายนามผู)เข)ารKวมประชุม 
 นายไพศาล  ตันตสุทธิกุล ท่ีปรึกษาคณบดี 
รายนามผู)ไมKเข)าประชุม 
 อ.วดีนาถ  วรรณสวัสด์ิกุล ผู)แทนหัวหน)าสาขาวิชา  ติดภารกิจ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน9  ลาวัณย9วิสุทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได)ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นวKาครบองค9ประชุมแล)ว  จึงกลKาวเปMดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตKอไปนี้ 
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ)งตKอท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง  แจ)งกําหนดพระราชทานปริญญาบัตรแกKผู)สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
ประจําปNการศึกษา ๒๕๕๗  จํานวน ๑,๙๘๐ คน  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘  ณ อาคารใหมKสวนอัมพร
ภาคบKาย เปQนต)นไป   
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 



 
หน)า ๔ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี  ๓  มิถุนายน   ๒๕๕๘     

 

 
 วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๘ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน9   ลาวัณย9วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได)ขอให)คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘  เม่ือวันพุธท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘  
เอกสารหน)า ๓-๖  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม  
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไมKมีการแก)ไข 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล)ว 
 ไมKมี     
 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ประเด็นแจ)งเพ่ือพิจารณาข)อเสนอแนะโครงการ กิจกรรม เพ่ือสKงเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาคณะ ท้ัง ๕ ด)าน 
 มติท่ีประชุม ได)พิจารณาและมีข)อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ให)ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน9 พันธกิจของคณะ เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาคณะให)เหมาะสมกับสถานการณ9ใน
ปRจจุบันและอนาคต(ระยะเวลา ๑-๕ ปN)     
 ๒. นโยบายด)านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ในปNงบประมาณ ๒๕๕๙ คณาจารย9และสาขาวิชาจะต)อง
สKงเสริมการจัดกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน)นการออกไปจัดกิจกรรมรKวมกับชุมชนภายนอก    
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง ท่ีปรึกษาคณบดี ผู)ทรงคุณวุฒิ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ประเด็นท่ีเสนอเพ่ือพิจารณา เรื่อง  จํานวนนักศึกษาใหมK ประจําปNการศึกษา ๒๕๕๘ มีจํานวนน)อย
หรือลดลงมาก นั้น  ท่ีปรึกษาคณบดีและผู)ทรงคุณวุฒิ  พิจารณาให)ข)อเสนอแนะ และ ข)อสังเกต ดังนี้ 
  ๑. เสนอให)ดําเนินการประชาสัมพันธ9การเข)าศึกษาตKอ มิใชKรอให)นักศึกษาเข)าสมัครเพียงอยKางเดียว  
  ๒. เสนอให)ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ9ระยะยาวและระยะสั้น โดยแผนกลยุทธ9ระยะยาวนั้นให)จ)าง
นักประชาสัมพันธ9มืออาชีพและทีมงาน เพ่ือกําหนดกลยุทธ9 มาตรการ วิธีการท่ีจะสร)างชื่อเสียงหรือวิธีการท่ีจะทําให)
นักเรียนเลือกเข)ามาศึกษาตKอ  ในสKวนของแผนระยะสั้นท่ีต)องดําเนินการเพ่ือเปQนการนํารKองไปกKอนและสามารถ
ดําเนินการได)เลยนั้น ยกตัวอยKาง เชKน ทําอยKางไรให)สามารถชักจูงคนเกKงเข)ามาเรียนได) อยKางน)อยสาขาวิชาละ ๑-๒ 
คนตKอปNการศึกษา เพ่ือเปQนการสร)างชื่อเสียง โดยมีข)อเสนอ เชKน เรียนฟรี เปQนต)น 
 
 



 
หน)า ๕ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี  ๓  มิถุนายน   ๒๕๕๘     

 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ๓. จํานวนนักศึกษาใหมKท่ีน)อยลง เปQนเฉพาะบางสาขาวิชาหรือไมK  จากข)อมูลผู)สําเร็จการศึกษา     
ในปNการศึกษาท่ีผKานมา  พบวKา สาขาวิชาด)านครุศาสตร9 มีจํานวนผู)สําเร็จการศึกษามากกวKาสาขาวิชาด)านชKาง(ไฟฟWา 
อิเล็กทรอนิกส9 เครื่องกล) ซ่ึงเปQนเพราะกระแสความนิยมมีผลตKอการเลือกเข)าศึกษาตKอ   ปRจจุบันพบวKาทุก
มหาวิทยาลัยมีจํานวนนักศึกษาลดลง ต)องเปMดรับสมัครรอบท่ีสาม  
  มติท่ีประชุม รับทราบ    
 ๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝ=ายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมKมี  
 ๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝ=ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  อ.ลลิลธร มะระกานนท9 รองคณบดีฝ=ายวิชาการ กรรมการ แจ)งตKอท่ีประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง 
กําหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝZกประสบการณ9วิชาชีพ ให)แกKนักศึกษาจํานวน ๑๔๓ คน ในวันท่ี ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ ห)องประชุม ๑ อาคารศูนย9วิทยาศาสตร9   หัวข)อการบรรยาย 
ได)แกK การชี้แจงเกณฑ9การประเมินในการฝZกประสบการณ9วิชาชีพ  การนิเทศ  การรายงานหลังการฝZกประสบการณ9
วิชาชีพ  ข)อควรปฏิบัติในโรงงานอุตสาหกรรมและหลักวิศวกรรมความปลอดภัย วิทยากรบรรยายโดย อ.สิริสวัสด์ิ  
จึงเจริญนิรชร และอ.ลลิลธร  มะระกานนท9   ระยะเวลาการออกฝZกประสบการณ9วิชาชีพเริ่มต้ังแตKวันท่ี ๑๘ พ.ค. - 
๓๑ ก.ค. ๒๕๕๘ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝ=ายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา  
  อ.วิทูรย9  ชิงถ)วยทอง รองคณบดีฝ=ายกิจการนักศึกษา กรรมการ แจ)งตKอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 
  ๑. กําหนดการจัดโครงการจิตอาสา ในวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘     
  ๒. กําหนดการจัดโครงการสุขภาวะ ในวันท่ี ๘ และวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘   
  ๓. กําหนดการจัดโครงการอบรมการใช)เทคโนโลยีสารสนเทศแกKนักศึกษา ชั้นปNท่ี ๑ ทุกสาขาวิชา โดย
ได)รับความรKวมมือจาก สาขาวิชาคอมพิวเตอร9  
  ๔. เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรและนักศึกษาเพ่ือเสนอชื่อเข)ารับรางวัล “เพชรเทพสตรี” โดยแจ)งให)
คณะฯดําเนินการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการ จํานวน ๑ ทKาน และนักศึกษา จํานวน ๑ ทKาน สKวนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการและศิษย9เกKา มหาวิทยาลัยฯจะดําเนินการคัดเลือกเอง ประเภทละ ๔ ทKาน   
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
  
 
     



 
หน)า ๖ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี  ๓  มิถุนายน   ๒๕๕๘     

 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๕ เรื่อง ผู)แทนคณาจารย9เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
      ๕.๕.๑  เรื่อง การพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาเพ่ือให)สามารถมีงานทําเม่ือสําเร็จการศึกษา  
         มติท่ีประชุม  มอบให)ทุกสาขาวิชาคัดเลือกหรือสรรหานักเรียนท่ีมีผลการศึกษาในระดับดีมากเข)า
มาศึกษาตKอ โดยมีข)อเสนอ อาทิเชKน ทุนเรียนฟรี ซ่ึงคณะฯจะรับผิดชอบในการจัดหาทุนให)เพียงพอ หรือรับรองการมี
งานทําเม่ือสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ นักศึกษาจะต)องรักษาผลการศึกษาให)อยูKในระดับดีมาก ต้ังแตKเริ่มศึกษาจนกระท่ัง
สําเร็จการศึกษา 
  ๕.๕.๒  เรื่อง การพัฒนาคุณภาพของอาจารย9    
    มติท่ีประชุม  มอบคณะฯดําเนินการพัฒนาคุณภาพอาจารย9ให)มีความเข)มแข็งในด)านงาน
วิชาการ  งานวิจัย  และคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน  เพ่ือดึงดูดความสนใจตKอการเข)าศึกษาตKอ หรือเพ่ือเปQนท่ีพ่ึงให)กับชุมชน 
ท)องถ่ิน และสังคมได)  โดยการใช)เทคโนโลยีเปQนสื่อในการประชาสัมพันธ9เผยแพรKผลงาน กิจกรรมตKาง ๆ ของอาจารย9 
หรือนักศึกษา  ทางเว็บไซต9 หรือ You tube   
 ๕.๖ เรื่อง ผู)แทนหัวหน)าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ๕.๖.๑ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็น อาจารย9ผู)รับผิดชอบหลักสูตรยังไมKครบถ)วน
ถูกต)อง และมีผลตKอการดําเนินการปMดหลักสูตรใดบ)าง นั้น  ไมKทราบได)ข)อสรุปอยKางไร 
  ผศ.ดร.ศุภวัฒน9  ลาวัณย9วิสุทธิ์  คณบดี ประธาน กลKาวชี้แจงวKา มหาวิทยาลัยฯอยูKระหวKางดําเนินการ
ตรวจสอบ โดย ศ.ประดิษฐ9  พงศ9ทองคํา รองอธิการบดีฝ=ายวิชาการ  จะเชิญประชุมเพ่ือปรึกษาหาข)อสรุปอีกครั้ง
ประมาณสัปดาห9หน)านี้  
  มติท่ีประชุม รับทราบ  
 ๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ  
  ผศ.ดร.ศุภวัฒน9  ลาวัณย9วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน มอบให) อ.ลลิลธร มะระกานนท9 รองคณบดีฝ=าย
วิชาการ กรรมการ นําเสนอผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ซ่ึงผKานความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ดังนี้ 
  ๑. ผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ กรณีขอแก) ร ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ จํานวน ๑ รายวิชา  
และ กรณีขอแก) ขส. ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ จํานวน ๑ รายวิชา 
  ๒. ผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ จํานวน ๗ รายวิชา และ กรณี
ขอแก) ขส. ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ จํานวน ๑ รายวิชา 
  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัติ 
 



 
หน)า  ๗ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี  ๓  มิถุนายน   ๒๕๕๘     

 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๘ เรื่อง พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปNงบประมาณ ๒๕๕๘ หลังไตรมาสท่ี ๒ 
รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม มอบให)รองคณบดีฝ=ายบริหารและวางแผน ดําเนินการเรKงรัดการใช)จKายเงินให)เปQนไปตาม
แผนปฏิบัติการประจําปN โดยเฉพาะคKาครุภัณฑ9 เงินนอกงบประมาณท่ียังไมKดําเนินการ จํานวน ๓ รายการ นั้น ให)แจ)ง
หัวหน)าสาขาวิชารีบดําเนินการจัดหาให)แล)วเสร็จภายในไตรมาสท่ี ๓  และในสKวนของกิจกรรมท่ีดําเนินการไปแล)ว  
ให)จัดทําเปQนสกรูdปสั้น ๆ ความยาวประมาณ ๓-๕ นาที  เพ่ือประชาสัมพันธ9เผยแพรKทาง เว็ปไซต9 หรือ You tube 
ตKอไป  
 ๕.๙ เรื่อง พิจารณาผู)ปฏิบัติหน)าท่ีในตําแหนKงหัวหน)าสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร แทนคน
เดิมท่ีครบวาระ  โดยท่ีประชุมอาจารย9ประจําหลักสูตรได)เสนอรายชื่อท้ังหมดมาจํานวนหนึ่งทKาน คือ อาจารย9วดีนาถ  
วรรณสวัสด์ิกุล    
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบและกําหนดให)มีผลบังคับใช)ตั้งแตKวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘  เปQนต)นไป 
 

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ เรื่อง การเสนอให)มหาวิทยาลัยฯปรับแก)ไขระเบียบ แนวปฏิบัติ หรือประกาศ ในสKวนท่ีเก่ียวข)องกับ 
เรื่อง  การขาดสอบ  จากเดิมท่ีให)สิทธินักศึกษาสามารถยื่นคําร)องขอสอบในรายวิชาท่ีขาดสอบได)นั้น ขอแก)ไขเปQน
หากนักศึกษาผู)ใดขาดสอบให)มีผลการศึกษาเปQน E จะต)องลงทะเบียนเรียนใหมK หากเจ็บป=วยหรือมีเหตุสุดวิสัยท่ี
แสดงหลักฐานได)ให)ยื่นคําร)องขอยกเลิกการเรียนโดยได)รับอนุมัติ (Withdraw) แทน 
      มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 ๖.๒ เรื่อง การดําเนินการจัดจ)างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน ๑๔ ซ่ึงได)รับจัดสรรงบประมาณประจําปN ๒๕๕๘ 
จํานวน ๒,๘๙๑,๖๐๐ บาท นั้น ยังไมKสามารถดําเนินการจัดหาผู)รับจ)างได)เนื่องจาก แบบรูปรายการยังไมKเสร็จ
สมบูรณ9 
      มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๖.๓ เรื่อง การปฏิบัติหน)าท่ีในตําแหนKงหัวหน)าสาขาวิชาในหลักสูตรท่ีเสนอขอปMดหลักสูตรไปแล)ว แตKมติท่ี
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติให)งดรับนักศึกษา นั้น  ในทางปฏิบัติจะดําเนินการอยKางไร และตําแหนKงหัวหน)า
สาขาวิชายังต)องคงไว) หรือไมK 
      ผศ.ดร.ศุภวัฒน9  ลาวัณย9วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน ชี้แจงวKา ในกรณีดังกลKาวจะขอรับไปดําเนินการศึกษา  
หาข)อสรุปท่ีเปQนไปตามข)อบังคับ ประกาศ หรือระเบียบท่ีเก่ียวข)อง ซ่ึงผลเปQนอยKางไรจะนํามาแจ)งให)ท่ีประชุมทราบ
ภายหลัง 
     มติท่ีประชุม  รับทราบ  



       หน)า  ๘ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๓  มิถุนายน   ๒๕๕๘     

 
 
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๔ เรื่อง เสนอให)มีการดําเนินการจัดทํา(ยกรKาง)ประกาศของคณะฯ เรื่อง  การมอบอํานาจหน)าท่ีและความ
รับผิดชอบในตําแหนKงหัวหน)าสาขาวิชา(เฉพาะท่ีแยกเปQนแขนงวิชา) และประธานแขนงวิชา(อาจมีชื่อเรียกเปQนอยKาง
อ่ืน)  เพ่ือให)การบริหารจัดการและการตัดสินใจ เปQนไปด)วยเรียบร)อยถูกต)องชัดเจน 
      มติท่ีประชุม  เห็นชอบ  
 ๖.๕  เรื่อง  แจ)งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘  ในวันพุธท่ี ๓  มิถุนายน
๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น.  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ปMดประชุมเวลา  ๑๕.๑๕  น. 
 

 

 

                      นางนุชนาฎ    พันธุ9ไชยศรี       
              ผู)จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


