
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี  ๙ / ๒๕๕๕  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๖ กันยายน   ๒๕๕๕   

ณ  ห้องประชุม  I - TECH   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
******************************* 

               
ผูม้าประชุม   

๑. ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน ์ คณบด ี    ประธานกรรมการ 
๒. ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๓. อาจารยกุ์ลสมทรัพย ์ เย็นฉ่ําชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  กรรมการ 
๔. อาจารย์พิชิต  อ้วนไตร  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 

 ๕. ผศ.ศุภวัฒน ์  ลาวัณย์วิสุทธิ ์ ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๖. อาจารย์ไชยวัฒน ์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๗. อาจารยป์ิยะพงษ์ แดงขํา  ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๘. นายจิตรเสน  จุติมา  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๙. นางพัชนีย ์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๐. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศร ี หัวหน้าสํานักงานคณบด ี  เลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม  

๑. ผศ.หิรัญ  เกิดศิร ิ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ไปราชการ 
๒. อาจารยน์ิสากรณ์ สิมมา  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  ไปราชการ 
๓. นายยงค์ยุทธ  ปานสูง  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ติดภารกิจ 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง  กําหนดการเลือกตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดีประเภทผู้แทนข้าราชการและพนักงาน จํานวน        
๔  ท่าน  จากผู้สมัครจํานวน  ๑๔  ท่าน   ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมยูงทอง  อาคาร ๒ ดังรายละเอียดในเอกสารประชุม 
 ท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 
 



หน้า  ๘ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน   ๒๕๕๕     
 

 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๒ เรื่อง กําหนดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ ๙๒ ปี ในวันศุกร์ท่ี  
๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕ ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม   
      ท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) เม่ือวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  
และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  เม่ือวันท่ี ๑๐ 
สิงหาคม  ๒๕๕๕ ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม   
     ท่ีประชุม รับทราบ    
 ๑.๔ เรื่อง  ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  โดยคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม      
     ท่ีประชุม รับทราบ   
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๕ 
 ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์  ประธานได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เอกสารหน้า ๑๗ - ๑๙   
ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการ
คัดเลือกนักวิจัยดีเด่นและผู้ท่ีมีผลงานด้านตําราเด่น ระดับคณะ ตามคําสั่งคณะฯท่ี ๔๖/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน 
๒๕๕๕  โดยมีหน้าท่ีดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น หรือผู้ท่ีมีผลงานด้านตําราดีเด่น 
ระดับคณะ เสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาเห็นชอบ 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๓.๒ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา โดย
แตกออกเป็นแขนง  ท้ังนี้ ยังต้องทําความเข้าใจกับ สกอ. ในเรื่องของอาจารย์ประจําหลักสูตร หากสามารถนํา
อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตมาเป็นศักยภาพได้  คาดว่าจะเปิดได้ในปีการศึกษา ๒๕๕๖  เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้กับประชาชนภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงมากข้ึน 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
    
 
 



หน้า  ๙ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕     
 
  
วาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคการศึกษา 
ฤดูร้อน    ปีการศึกษา  ๒๕๕๔   จํานวน ๒ รายวิชา และนักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน          
ปีการศึกษา  ๒๕๕๔   จํานวน  ๔ รายวิชา   ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะให้แยกหัวข้อพิจารณาหากมีการพิจารณาผลการศึกษา
กรณีพิเศษไม่มีเป็นไปตามระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย  และมอบคณะฯให้ดําเนินการประชาสัมพันธ ์ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับ   ท่ีเก่ียวข้องกับการวัดและประเมินผลนักศึกษาให้คณาจารย์ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องนโยบาย แนวทางการดําเนินงานคณะ  
 ๕.๑  เรื่อง การสนับสนุนส่งเสริมการบริการวิชาการไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์สาขาวิชาและคณะให้หน่วยงานภายนอกได้รู้จัก    
 ๕.๒  เรื่อง การจัดประชุมรวมภายในคณะ   
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
   ๖.๑  เรื่อง มหาวิทยาลัยฯได้พิจารณาแต่งตั้ง  รอ.ดร.จอมชัย  เลิศอมรรัฐ  ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์   เม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
   ๖.๒  เรื่อง การขอตั้งงบกลางสําหรับกรณีจําเป็นเร่งด่วน สําหรับการแก้ไขปัญหาในการดําเนินงาน
ภายในคณะ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
                               
 
 
           นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศร ี      
              ผูจ้ดรายงานการประชุม 
  
 
 
 
 
 
 


