
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ เม่ือวันพุธท่ี ๒๓  ธันวาคม  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;ายบริหารและวางแผน 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.ปDยะพงษ7  แดงขํา  ผู'แทนคณาจารย7   กรรมการ 
๘. อ.วดีนาถ  วรรณสวัสด์ิกุล ผู'แทนหัวหน'าสาขาวิชา  กรรมการ 
๙. อ.โชติวุฒิ  ประสพสุข 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. นางนุชนาฎ  พันธุ7ไชยศรี หัวหน'างานธุรการ    เลขานุการ  
๑๔. นางดวงแวว  เชื้ออJอน  หัวหน'างานวิชาการ  ผู'ชJวยเลขานุการ 

  
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน7  ลาวัณย7วิสุทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได'ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นวJาครบองค7ประชุมแล'ว  จึงกลJาวเปDดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตJอไปนี้ 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ'งตJอท่ีประชุม 
 ๑. เรื่อง แนะนํากรรมการประจําคณะ ประเภทผู'แทนหัวหน'าสาขาวิชาแทนคนเดิม เนื่องจากปDดหลักสูตร 
จากเดิม อ. ภาณุวัฒน7  หุJนพงษ7  เปLน อ. โชติวุฒิ  ประสพสุข  หัวหน'าสาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
    มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 ๒. เรื่อง แจ'งมติท่ีประชุมคณบดี ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑ /๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น มี
ข'อสรุปเสนอมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณา รวม ๒ เรื่อง ดังนี้ 
    ๒.๑  การเสนอขอปรับปรุงข'อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ   เทพสตรี วJาด'วยการประเมินผลการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสJวนท่ีเก่ียวกับเกณฑ7การประเมินผลการศึกษา คJาระดับคะแนน A และ B+ ไมJควร
เกิน ๑๕% ของห'อง 
    ๒.๒ ปTญหานักศึกษายื่นคําร'องขอเปDดกรณีพิเศษจํานวนมาก จึงเสนอมหาวิทยาลัยในจัดเปLนกรุUป 
    มติท่ีประชุม รับทราบ   



หน'า  ๔ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๒๓  ธันวาคม   ๒๕๕๘     

 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๘ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน7   ลาวัณย7วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได'ขอให'คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน      
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘  เม่ือวันพุธท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  
รายละเอียดดังเอกสารการประชุม  หน'า ๓ - ๖   
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมJมีการแก'ไข  
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล'ว 
     ไมJมี 
     มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ประเด็นแจ'งเพ่ือพิจารณา   
 � พิจารณาข'อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือสJงเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
ท้ัง ๕ ด'าน    
  ๑. ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน7 ผู'แทนคณาจารย7 กรรมการ เสนอท่ีประชุมพิจารณานโยบายด'านการ
ผลิต ดังนี้ 
      ๑.๑ เรื่อง  การจัดทําแบบฟอร7มใบปะหน'าข'อสอบปลายภาค เพ่ือให'คณาจารย7ภายในคณะ
จัดทําข'อสอบ ให'มีรูปแบบเดียวกัน 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบและมอบให'รองคณบดีฝ;ายวิชาการดําเนินการ 
      ๑.๒ เรื่อง การกําหนดให'มีกระบวนการตรวจสอบข'อสอบ เพ่ือความสอดคล'องและคุณภาพของ
ข'อสอบ 
   มติท่ีประชุม เห็นชอบและมอบให'รองคณบดีฝ;ายวิชาการดําเนินการ โดยแจ'งหัวหน'า
สาขาวิชาเสนอรายชื่ออาจารย7ประจําหลักสูตรหรือแขนงวิชา เปLนคณะกรรมการพิจารณาข'อสอบ ทําหน'าท่ี
บรรณาธิการข'อสอบ 
    ๒. ผศ.ดร.ศุภวัฒน7  ลาวัณย7วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน เสนอเรื่องการพัฒนาหลักสูตรให'ตรงกับความ
ต'องการของท'องถ่ินและการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะหลักสูตรตJอเนื่อง ท่ีเสนอปDดหลักสูตรในปTจจุบันเนื่องจากขาด
อัตรากําลังประเภทอาจารย7ประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯไมJสามารถเพ่ิมอัตรากําลังในสJวนนี้ได' จึงเสนอท่ีประชุม
พิจารณาการเปDดหลักสูตรตJอเนื่องในอนาคต หากมีความพร'อมด'านอาจารย7ประจําหลักสูตร 
    มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบ 
   ๓. รศ.ดร.พิพัฒน7  พรหมมี ผู'ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เสนอเรื่องการพิจารณานําบุคคลภายนอกเข'า
มาเปLนอาจารย7ประจําหลักสูตรนั้น จะต'องคํานึงถึงผลงานวิจัย ประกอบด'วย จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาศึกษา
หลักเกณฑ7มาตรฐานหลักสูตรฯให'มีความชัดเจนครบถ'วนถูกต'องกJอนดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต 
    มติท่ีประชุม รับทราบและมอบให'รองคณบดีฝ;ายวิชาการดําเนินการ  
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 



 หน'า  ๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๒๓  ธันวาคม   ๒๕๕๘     

 
 ๕.๑ เรื่อง ผู'ทรงคุณวุฒิเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมJมีข'อเสนอ 
 ๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝ;ายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมJมีข'อเสนอ 
 ๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝ;ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมJมีข'อเสนอ 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝ;ายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมJมีข'อเสนอ 
 ๕.๕ เรื่อง ผู'แทนคณาจารย7เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมJมีข'อเสนอ 
 ๕.๖ เรื่อง ผู'แทนหัวหน'าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมJมีข'อเสนอ 
 ๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ  ภาคพิเศษ  
   อ.ดร.สกุล คํานวนชัย  นําเสนอผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ซ่ึงผJานความ
เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๕๘  ดังนี้  
  ๑. ผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ กรณีข'อแก' ร. หรือ I  ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ และ
ภาคฤดูร'อน ประจําป[การศึกษา ๒๕๕๗  จํานวน ๓ รายวิชา  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม  หน'า ๑๗     
  มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัติ    
 ๕.๘ เรื่อง พิจารณาการขอยื่นกําหนดตําแหนJงทางวิชาการ ระดับผู'ชJวยศาสตราจารย7 จํานวน ๑ ราย คือ   
อ.ดร.สกุล คํานวนชัย อาจารย7ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และ ระดับรองศาสตราจารย7 
จํานวน ๑ ราย คือ ผศ.ดร.ศุภวัฒน7 ลาวัณย7วิสุทธิ์ อาจารย7ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียดในเอกสารการประชุม หน'า ๒๐ -๔๔ 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบการยื่นขอกําหนดตําแหนJง  โดยมีข'อสังเกต ดังนี้  
  ๑. การจัดทําเอกสาร ก.พ.อ. ๐๓ ต'องระมัดระวังความครบถ'วนถูกต'องของรูปแบบการพิมพ7 และการ
ตรวจสอบอักษร ซ่ึงเปLนเรื่องท่ีสําคัญมากท่ีสุด  
  ๒. การจัดทําผลงานวิชาการประเภท หนังสือ จะต'องคํานึงถึงรูปแบบการพิมพ7เชJนเดียวกับหนังสือท่ี
วางจําหนJาย และท่ีสําคัญท่ีต'องคํานึงถึงอยJางมากในการจัดทําหนังสือ คือ เรื่องของความล'าสมัย  
 ๕.๙ เรื่อง  พิจารณากําหนดแนวปฏิบัติการขาดสอบและการเลื่อนสอบปลายภาค  
  อ.ดร.สกุล คํานวนชัย รองคณบดีฝ;ายวิชาการ รองประธาน เสนอท่ีประชุมพิจารณาหลักเกณฑ7เพ่ือ
กําหนดแนวปฏิบัติการขาดสอบ และการเลื่อนสอบปลายภาค ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังรายละเอียดใน
เอกสารการประชุม หน'า ๔๖-๕๖ 



 หน'า  ๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๒๓  ธันวาคม   ๒๕๕๘     

 
 
 มติท่ีประชุม  ไมJเห็นชอบ เนื่องจากยังไมJมีความชัดเจนในการกําหนดแนวปฏิบัติให'ศึกษาประกาศ ข'อบังคับ 
ของมหาวิทยาลัยฯกJอนวJาขัดแย'งกันหรือไมJอยJางไร  
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๑๐ เรื่อง พิจารณาการขอจัดสอบปลายภาค นอกตาราง 
  อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝ;ายวิชาการ รองประธาน เสนอท่ีประชุมพิจารณาการกําหนด
หลักเกณฑ7การขอจัดสอบนอกตาราง เพ่ือสร'างความเข'าใจและถือปฏิบัติได'ถูกต'องตรงกัน 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบเฉพาะบางรายวิชาท่ีสามารถขอจัดสอบนอกตารางได' และต'องดําเนินการจัด
สอบในชJวงเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯกําหนดสอบปลายภาคเทJานั้น ดังนี้ 
  ๑. รายวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 
  ๒. รายวิชาโครงการพิเศษ 
  ๓. รายวิชาการวิจัย......  
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ การกําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําป[พุทธศักราช 
๒๕๕๙   
  มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดวันประชุมตรงกับวันพุธท่ีสามของทุกเดือน 
 ๖.๒ เรื่อง  แจ'งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  ในวันพุธท่ี ๒๐ มกราคม  
๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น.  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ปDดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 
 

                      นางนุชนาฎ  พันธุ7ไชยศรี       
            ผู'จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


