
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี  ๑๒ / ๒๕๕๖  เม่ือวนัจันทรท่ี์  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๖   

ณ  ห้องประชุม I -Tech  ชั้น ๒  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
******************************* 

 
รายนามคณะกรรมการผูม้าประชุม   

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน ์ ลาวัณย์วิสุทธิ ์ คณบด ี    ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา  รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๔. อาจารย์สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๕. อาจารย์ไชยวัฒน ์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๖. อาจารย์ธาดา  คําแดง  ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๗. อาจารย์สิริสวัสดิ ์ จึงเจริญนิรชร ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๘. อาจารย์วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๙. รศ.ดร.มนตร ี  ศิริปรัชญานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๐. รศ.ดร.พิพัฒน ์ พรหมมี  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๑.นางพัชนีย ์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๒. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศร ี หัวหน้าสํานักงานคณบด ี  เลขานุการ 
๑๓. นางดวงแวว  เชื้ออ่อน  หัวหน้างานวิชาการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามผูเ้ข้าร่วมประชุม 
 นายไพศาล  ตันตสุทธิกุล ท่ีปรึกษาคณบด ี   
รายนามคณะกรรมการท่ีไม่สามารถเข้าประชุมได ้
 อาจารย์วิทูรย ์  ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดภารกิจ 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ ์  คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง  แจ้งปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ พุทธศักราช ๒๕๕๗  โดยกําหนดประชุมในวัน
พุธท่ีสองของเดือน เวลา ๐๙.๓๐ น.  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
    
   



หน้า  ๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๘  มกราคม   ๒๕๕๗     
 

 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๖ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๗ พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เอกสารหน้า ๔ - ๘  ดงัรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รบัรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑  ฝ่ายเลขานุการได้จัดทําประกาศคณะกรรมการประจําคณะ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ    
ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖  เม่ือวันพุธท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม รับทราบ  
 ๓.๒ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทําแบบฟอร์มหนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง  ขอแก้ผลการศึกษา ร หรือ ขส. ตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖  เม่ือวันพุธท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ดังรายละเอียดใน
เอกสารการประชุม  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 ๓.๓  ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธาน สืบเนื่อง เรื่อง  การพิจารณาผลการศึกษานักศึกษา
ภาคปกติ  ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๖  “รายวิชาการสื่อสารไร้พรมแดน”  กรณีนักศึกษาได้เกรด E จํานวน 
๑๖ คน  จากการตรวจสอบ ผลปรากฏว่าจํานวนนักศึกษาติด E ท้ังหมด ๑๖ คนนั้น มีเพียงรายชื่อในระบบไม่มี
นักศึกษาเข้าชั้นเรียน จึงได้ส่งผลการพิจารณาอนุมัติรายวิชาดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบแล้วตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๓.๔ อาจารย์นิสากรณ์  สิมมา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รองประธาน ตามได้รับมอบหมายเป็น
กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นั้น  อยู่ระหว่างการดําเนินการซึ่งจะนําสืบเนื่องรายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งถัดไป 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ไม่มี 
 
  
 



  หน้า  ๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๘  มกราคม   ๒๕๕๗ 
     

 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ไม่มี 
 ๕.๒  เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 อาจารย์นิสากรณ์  สิมมา  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเรื่องการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใน
คณะ ณ บริเวณประตูทางเข้า-ออกคณะนั้น ได้ดําเนินการแล้ว โดยเพ่ิมเติมหัวข้อข่าวท่ีน่าสนใจ คติธรรม และเรื่อง
อยากเล่าซึ่งนักศึกษาเป็นผูเ้ขียน 
   มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๕.๓ เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  อาจารย์ลลิลธร  มะระกานนท์  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ เรื่อง การจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และ
ผู้สนใจท่ัวไป  ตามท่ีได้แจ้งให้ทราบในเบื้องต้นไปบ้างแล้วในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๖ เม่ือวันพุธท่ี ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นั้น ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติให้ดําเนินการแล้วในวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้อง
ประชุม I -TECH  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๕.๔  เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ไม่มี 
 ๕.๕ เรื่อง ผู้แทนคณาจารย์เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี 
 ๕.๖ เรื่อง ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี   
 ๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๑๙
รายวิชา และประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จํานวน ๑ รายวิชา ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัต ิ 
 ๕.๘ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ กรณีขอแก้ ร และ ขส. รวม ๑๓ คน   
ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ    
 
 
 
 
 



หน้า  ๗ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๘  มกราคม   ๒๕๕๗ 
 
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง การประชาสัมพันธ์และแนะแนวศึกษาต่อภายในคณะ ไม่ทราบว่าคณะฯจะดําเนินการหรือไม่
อย่างไร เพราะท่ีผ่านมามีแตม่หาวิทยาลัยจัด  
        อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์  รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ ชี้แจงว่าการออกประชาสัมพันธ์นั้น
ทําได้สองวิธีคือหนึ่งเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยและสองคณะดําเนินการเอง ท้ังนี้ คณะฯได้ดําเนินการจัดส่งแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ และแผนการเรียน ในช่วงท่ีมหาวิทยาลัยออกประชาสัมพันธ์  และในส่วนของคณะฯท่ีจะออก
ประชาสัมพันธ์แนะแนวศึกษาต่อให้กับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย นั้นยังไม่ได้กําหนดวันท่ีแน่นอน หากกําหนดวันท่ี
แน่นอนจะแจ้งสาขาวิชาทราบต่อไป 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 ๖.๒ เรื่อง การจัดโครงการพ่ีช่วยน้อง เสนอให้สํารวจความเป็นไปได้และความพร้อมในการจัดโครงการ 
ภายใต้ทรัพยากรและศักยภาพท่ีมีอยู่  ซึ่งในส่วนแรกเริ่มโครงการจะต้องอาศัยความเสียสละและทุ่มเทของอาจารย ์ 
พ่ีเลี้ยงอย่างมาก   หากดําเนินการได้แล้วจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่ง  
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
          
ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น. 
 
 
                       นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศร ี      
              ผูจ้ดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


