
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๗  เม่ือวนัอังคารท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๕๗   
ณ  ห้องประชุม I -Tech  ชั้น ๒  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

******************************* 
 
รายนามคณะกรรมการผูม้าประชุม   

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน ์ ลาวัณย์วิสุทธิ ์ คณบด ี    ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รองประธานกรรมการ 
๓. อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๔. อาจารย์วิทูรย ์ ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 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 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
 อาจารยส์ุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ ผู้แทนคณาจารย ์  ติดภารกิจ 
รายนามผูเ้ข้าร่วมประชุม 
 นายไพศาล  ตันตสุทธิกุล ท่ีปรึกษาคณบด ี   
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ ์  คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ท่ีคณะจะจัดในช่วงปิดภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๖ แยกเป็นโครงการบริการวิชาการและโครงการกิจกรรมเฉพาะงาน
ประจํา รายละเอียดดังเอกสารการประชุม  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 



หน้า  ๑๓ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๗  พฤษภาคม   ๒๕๕๗     

 
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๒  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ตามกิจกรรม
แลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษากับประเทศในกลุ่มอาเซียน ระหว่างวันท่ี ๑๘ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗  ณ 
มหาวิทยาลัยจําปาสัก  ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ดัง Video Presentation 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๑.๓  เรื่อง แจ้งมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม 
๒๕๕๗  เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (๕ ปี) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  ในข้ันตอนต่อไปคณะฯได้ดําเนินการจัดส่งเอกสารหลักสูตร 
      มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๗ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗  เม่ือวันพุธท่ี  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๗  
เอกสารหน้า ๗ - ๑๔  ดงัรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑  ฝ่ายเลขานุการนําเสนอประกาศคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ 
คุณสมบัติ และอัตราการให้ทุนการศึกษา ประเภทเรียนดีและประเภทเสริมโอกาส ท่ีลงนามเรียบร้อยแล้ว            
ท้ังสองฉบับ ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 ๓.๒  ฝ่ายเลขานุการนําเสนอประกาศคณะกรรมการประจําคณะ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ (ฉบับท่ี ๒)  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม รับทราบ  
 ๓.๓  เรื่อง การเบิกจ่ายค่าก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สูง ๑๒ ชั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยได้
ดําเนินการเบิกจ่ายงานงวดท่ี ๑ เรียบร้อยแล้ว 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
 



 หน้า  ๑๔ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๗  พฤษภาคม   ๒๕๕๗     

 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ไม่มี 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง ท่ีปรึกษาคณบดี และผู้ทรงคุณวุฒิเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
    ๑. เรื่อง  การจัดทําหลักสูตรควรคํานึงถึงความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ลักษณะหลักสูตรควร
เปิดกว้างเพ่ือสามารถสมัครงานได้หลากหลายมากข้ึน 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
  ๒. เรื่อง  การจัดให้มีระบบและกลไกศิษย์เก่าท่ีเข้มแข็ง เพ่ือจะช่วยเหลือสนับสนุนพันธกิจของคณะได้
อย่างด ี
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
  ๓. เรื่อง การจัดหาทุนการศึกษาประเภทเรียนดี  ขณะนี้มีผู้ประสงค์ท่ีจะมอบทุนการศึกษาให้แล้ว 
จํานวน ๓ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท      
   มติท่ีประชุม  รับทราบและขอขอบพระคุณ  คุณพัชนีย์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีดําเนินการ
จัดหาทุนการศึกษาในครั้งนี้   
 ๕.๒  เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
   อาจารย์นิสากรณ์  สิมมา  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเรื่องการเข้าร่วมโครงการนักสร้างสุข ซึ่งจัดโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ในส่วนของมิติท่ี ๔ เรื่องจิตวิญญาณ  ภายใต้กิจกรรมปฏิบัติธรรม ซึ่งมีอาจารย์และ
นักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง  
   มติท่ีประชุม รับทราบ  
 ๕.๓  เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
   ไม่มี 
 ๕.๔  เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี 
 ๕.๕  เรื่อง ผู้แทนคณาจารย์เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ๑. เรื่อง นักศึกษาไม่เข้าใช้บริการห้องสมุด  
   มติท่ีประชุม รับทราบโดยให้นําผลการรายงานการใช้ห้องสมุด สืบเนื่องในการประชุมครั้งถัดไป 
  ๒. เรื่อง  เสนอให้ประธานนักศึกษาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจําคณะได้หรือไม่ ท้ังนี้เพ่ือ
รับทราบความต้องการและปัญหาของนักศึกษา 
   มติท่ีประชุม มอบรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาดําเนินการจัดประชุมนักศึกษาใหม่ท้ังหมด และ
จัดประชุมคณะกรรมการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคปกต ิ

 



หน้า  ๑๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๗  พฤษภาคม   ๒๕๕๗     

 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
 ๕.๖  เรื่อง ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  อาจารย์สิริสวัสดิ์  จึงเจริญนิรชร ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา นําเสนอวิธีการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใช้
ห้องสมุด  โดยอาจารย์ได้ใช้วิธีการมอบหมายงานให้นักศึกษาอ่านหนังสือท่ีชอบเรื่องใดก็ได้แล้วสรุปประเด็นท่ีได้จาก
การอ่านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  ท้ังนี ้เสนอเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๕.๗  เรื่อง  พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๖ และกรณีขอแก้ 
ร ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖ และ ๒/๒๕๕๖  รวม ๒ รายวิชา  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัต ิ
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้นักศึกษา ชั้นปีท่ี ๓ ทุกสาขาวิชา ท้ังนี้
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการแจ้งผลการสอบให้คณะทราบเป็นรายสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๖.๒ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ขอให้คณะกรรมการประจําคณะแนะนําการจัดทําหลักสูตรท่ี
สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถ่ินได ้
  มติท่ีประชุม  รับทราบและท่ีปรึกษาคณบดีรับไปดําเนินการ 
 ๖.๓  เรื่อง ติดตามความเคลื่อนไหวการประชาสัมพันธ์ข่าวสารท่ีบอร์ดประชาสัมพันธ์  โดยผลการ
ดําเนินงานมีความเคลื่อนไหวและเป็นท่ีสนใจของบุคลากรและนักศึกษา  
  มติท่ีประชุม รับทราบและเห็นชอบให้จัดทําบอร์ดเพ่ิมท่ีทางข้ึนชั้น ๒ ด้านทิศตะวันตกของอาคาร 
 ๖.๔  เรื่อง  แจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗  ในวันพุธท่ี ๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น.  
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 
 
 
                       นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศร ี      
              ผูจ้ดรายงานการประชุม 
 
 


