
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

ณ  หองประชุม I -Tech ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายนามคณะกรรมการผูมาประชุม
๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธานกรรมการ
๒. อ.ดร.สกุล คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ
๓. อ.วิทูรย ชิงถวยทอง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
๔. ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๕. อ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๖. อ.ปยะพงษ แดงขํา ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๗. อ.วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ
๘. อ.โชติวุฒิ ประสพสุข ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ
๙. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๐. รศ.ดร.พิพัฒน พรหมมี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๑. นางพัชนีย พิชิตการณ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๒. นางนุชนาฎ พันธุไชยศรี หัวหนาสํานักงานคณบดี เลขานุการ
๑๓. นางดวงแวว เชื้อออน หัวหนางานวิชาการ ผูชวยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการท่ีไมเขาประชุม (ติดราชการ)
อ.นิสากรณ สิมมา รองคณบดีฝายบริหารฯ กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานท่ีประชุมไดตรวจสอบจํานวน

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นวาครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงตอท่ีประชุม

๑.๑ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับทราบการใหความเห็นชอบ หรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสภาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ไดใหความ
เห็นชอบแนวปฏิบัติในการรับทราบการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียด
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่ี ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว๑๗๔ ลงวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
รายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา ๒

ท่ีประชุม รับทราบ



หนา ๕
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙

วันพุธท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงตอท่ีประชุม
๑.๒ เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบเก่ียวกับหลักการพิจารณาหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา การกําหนดมาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเขาใหม และเกณฑผลการสอบภาษาอังกฤษ
ของผูจะเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก รายละเอียดตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ท่ี ศธ ๐๕๐๖/ว๒๔๖ ลงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ รายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา ๕

ท่ีประชุม รับทราบ

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙
ผศ.ดร.ศุภวัฒน   ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธานท่ีประชุมไดขอใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๖ - ๑๑

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไข ดังนี้
๑. ขอความ หนา ๙ ขอ ๕.๔ คําวา “อ.วิทูรย ชิงถวนทอง” แกไขเปน “อ.วิทูรย ชิงถวยทอง”
๒. ขอความ หนา ๑๐ ขอ ๖.๑ คําวา “กรณีในตางประเทศ...” แกไขเปน “กรณีไปนําเสนองานวิจัยใน

ตางประเทศ...”

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว
๓.๑ รศ.ดร.พิพัฒน  พรหมมี  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ สืบเนื่องเอกสาร เอกสารหนา ๘ ขอ ๓.๖ เรื่อง

ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานเก่ียวกับการกําหนดแนวปฏิบัติการเสนอหัวขอโครงงานหรือวิจัย ไมทราบ
ดําเนินการอยางไร

ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์  คณบดี ประธาน ชี้แจงวาตามมติท่ีประชุมไดมอบหมายใหรองคณบดีฝาย
วิชาการรับไปดําเนินการ ซึ่งนําเสนอท่ีประชุมครั้งนี้ ในวาระท่ี ๕.๓

ท่ีประชุม รับทราบ
๓.๒ ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์  คณบดี ประธาน สืบเนื่องเอกสารหนา ๗ ขอ ๓.๓ เรื่อง การแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดบัคณะ ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯกําหนด โดยมีภาระหนาท่ีในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตรของคณะ ตั้งแตวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและ
การพัฒนาหลักสูตร เชนเดียวกับคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยกําหนดใหรองคณบดีฝายวิชาการ เปนประธาน  หัวหนาสาขาวิชา เปน
กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก อยางนอย ๓ ทาน เปนกรรมการ และหัวหนางานวิชาการ เปนเลขานุการ



หนา ๖
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙

วันพุธท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

วาระท่ี ๔ เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ
ประเด็นแจงเพ่ือพิจารณา
 พิจารณาขอเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสงเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ

ท้ัง ๕ ดาน
ท่ีประชุม ไมมีขอเสนอแนะ

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
๕.๑ เรื่อง ผูทรงคุณวุฒิเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

รศ.ดร.พิพัฒน  พรหมมี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ นําเสนอท่ีประชุมเพ่ือประชาสัมพันธการจัดประชุม
วิชาการ ครั้งท่ี ๘ (The 8th Conference of Electrical Engineering Network of Rajamangala University of
Technology : EENET2016) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัย บทความวิชาการดานวิศวกรรมไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม คอมพิวเตอร การวัดคุมและระบบควบคุม และสาขาท่ีใกลเคียง ซึ่งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร เปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการ ระหวางวันท่ี ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมดวงจิตต รีสอรท แอนด สปา หาดปาตอง จังหวัดภูเก็ต คณาจารยทานใดสนใจสงบทความสามารถสง
บทความไดท่ี รศ.ดร.พิพัฒน พรหมมี  ท้ังนี้ภายในวันจันทรท่ี ๒๑ มีนาคม ศกนี้

ท่ีประชุม  รับทราบ และขอขอบคุณ
๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ติดราชการ
๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

อ.ดร.สกุล คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาข้ันตอนการ
เสนอหัวขอโครงงานหรือวิจัย รายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา ๑๗-๑๘

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยใหมีการปรับปรุงแกไขใหมตามขอสังเกตของคณะกรรมการ
๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

อ.วิทูรย  ชิงถวยทอง  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ แจงตอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้
๕.๔.๑ เรื่อง  คณะฯไดดําเนินการรับสมัครและแตงตั้งประธานกรรมการนักศึกษา ภาคปกติ

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เพ่ือดําเนินการดานกิจการนักศึกษา ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๕.๔.๒ เรื่อง การจัดดําเนินการตามโครงการ เทคโนโลยีออกคายอาสาพัฒนาชุมชน โดยวางแผน

ดําเนินการไวประมาณสองเรื่อง ไดแก การทําฝายชะลอน้ํา และ ปรับปรุงโรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร
๕.๔.๓ เรื่อง  การยายท่ีทํางานไปตึกใหม (อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สูง ๑๒ ชั้น) ในชวงเดือน

มีนาคม ศกนี้ ยังไมสามารถเขาปฏิบัติงานได เนื่องจากยังไมพรอมในเรื่องระบบไฟฟาท่ีจะเชื่อมโยงกับระบบ
ปรับอากาศภายในอาคาร และระบบสัญญาณ WiFi ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ

ท่ีประชุม  รับทราบ



หนา ๗
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙

วันพุธท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
๕.๕ เรื่อง ผูแทนคณาจารยเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน  ผูแทนคณาจารย กรรมการ เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา รวม ๓ ประเด็น
ดังนี้

๑. เรื่อง การแกปญหานักศึกษาขาดระเบียบวินัย ไมตรงเวลา  จากการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาท่ีมี
ตอการเขาหองเรียน และจากการออกไปนิเทศนักศึกษาฝกงาน พบวานักศึกษาสวนใหญขาดระเบียบวินัย ไมตรงเวลา
มาสาย  ซึ่งหัวหนาฝายทรัพยากรบุคคลหรือหัวหนาแผนกจะรายงานพฤติกรรมนักศึกษาใหทราบ จึงนําเรียนท่ี
ประชุมเพ่ือพิจารณา

๒. เรื่อง  ศึกษาแนวทางแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหนักศึกษามีความม่ันใจในทักษะ
ประสบการณ และความรูความสามารถของตนเองในการท่ีจะสําเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ  ท่ีผานมาพบวา
นักศึกษาขาดความม่ันใจและไดงานทําไมตรงสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้เกิดจากนักศึกษาขาดทักษะ
ประสบการณตรงในการเรียนการสอนชั่วโมงปฏิบัติ  และเกิดจากอาจารยไมสามารถตัดเกรดไดตามความรู
ความสามารถท่ีแทจรงิ จําเปนตองใหผานเพ่ือลดจํานวนนักศึกษาติด E มากเกินไป

๓. เรื่อง การใหความรูนักศึกษาเก่ียวกับการใชลิฟตอยางถูกตองปลอดภัย การใชหองน้ําภายในอาคาร
และการสูบบุหรี่ภายในหองน้ํา  ตลอดจนพฤติกรรมอ่ืนๆ ท่ีอาจสงผลเสียตอทรัพยสินภายในอาคารได จึงเสนอท่ี
ประชุมเพ่ือหาวิธีปองกันหรือปองปรามไวกอน  นอกจากนี้ในเรื่องของท่ีจอดรถ ปจจุบันมีนักศึกษาภาคปกติ
ภาคพิเศษ และบุคลากรนอกคณะเขามาจอด จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือกําหนดแนวปฏิบัติและประชาสัมพันธใหบุคลากร
ภายในคณะทราบโดยท่ัวกัน

มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบในหลักการ โดยมอบใหรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาจัดอบรมให
ความรูนักศึกษาตามประเด็นท่ีเสนอ ในกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ในการเรื่องการเรียนการสอนมอบ
รองคณบดีฝายวิชาการกํากับดูแลใหคณาจารยเข็มงวดพฤติกรรมนักศึกษา โดยเริ่มท่ีอาจารยผูสอนจะตองเขาสอน
ตรงเวลา โดยรายวิชาท่ีเรียนทฤษฎีตามตารางสอนเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และรายวิชาปฏิบัติตามตารางสอน
เริ่มเวลา ๐๘.๓๐ -๑๑.๓๐ น. (ชวงภาคเชา)  ในสวนการจัดระเบียบการจอดรถบริเวณใตถุนอาคารไดดําเนินการไป
บางสวนแลวหากดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวจะประชาสัมพันธใหคณาจารยทราบ

๕.๖ เรื่อง ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
ไมมีขอเสนอแนะ

๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน นําเสนอผลการศึกษาของนักศึกษา

ภาคปกติและภาคพิเศษ  ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี
๓/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ใหคณะกรรมการพิจารณา ดังนี้



หนา ๘
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙

วันพุธท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
๑. ผลการศึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๑ รายวิชา(กรณี

นักศึกษาลงทะเบียนลาชาและมหาวิทยาลัยฯพิจารณาอนุมัติเรียบรอยแลว) ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา
๒๕๕๗ จํานวน ๒ รายวิชา ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๒ รายวิชา และกรณีขอแก ร
หรือ I ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๓ รายวิชา และกรณีขอแก ขส หรือ X จํานวน ๒
รายวิชา

๒ ผลการศึกษานักศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๒
รายวิชา และกรณีขอแก ร หรือ I ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ จํานวน ๑ รายวิชา

มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ โดยใหปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลการศึกษา กําหนดใหแยกรายวิชา
ตามภาคการศึกษา และปการศึกษา

๕.๘ เรื่อง รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกผูรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ตามหนังสือ
บันทึกความของคณะกรรมการคัดเลือกผูมีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานผลการ
พิจารณาคัดเลือกผูรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ รายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา ๒๘ และ
ตามประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ เรื่อง รายชื่อผูไดรับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
รายละเอียดในเอกสารการประชุมหนา ๒๙-๓๐

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามเสนอ และพิจารณาอนุมัติใหเบิกเงินจากบัญชีกองทุน I -TECH เพ่ือ
การศึกษา บัญชีเลขท่ี ๙๘๑-๓-๘๒๔๔๗-๖ เพ่ือจายใหแกนักศึกษาตามรายชื่อผูรับทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี
จํานวน ๑๑ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท และประเภทเสริมโอกาส จํานวน ๕ ทุน ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท และ
อีก ๓ ทุน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ใหเบิกจากเงินท่ีรับบริจาคจากผูบริจาค ดังรายนามตอไปนี้

๑. นางสาวสุณีย เศรษฐจินดา จํานวน ๓,๐๐๐ บาท
๒. นางสาวทิพาภรณ อุคคภิมาพันธุ จํานวน ๓,๐๐๐ บาท
๓. อาจารยนิสากรณ สิมมา จํานวน ๑,๕๐๐ บาท

๔. ผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ จํานวน ๑,๕๐๐ บาท
ท้ังนี้ ไดนําเงินท่ีรับบริจาคสงเขาบัญชีกองทุน I -TECH เพ่ือการศึกษา บัญชีเลขท่ี ๙๘๑-๓-๘๒๔๔๗-๖

เรียบรอยแลว

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ
๖.๑ เรื่อง รับมอบทุนการศึกษา จากหางหุนสวนจํากัด บุญเฉลิมบริการ โดย นางพัชนีย พิชิตการณ จํานวน

๕,๐๐๐ บาท(หาพันบาทถวน)
มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบเลขานุการนําเงินสงเขาบัญชีกองทุน I -TECH เพ่ือการศึกษา บัญชีเลขท่ี

๙๘๑-๓-๘๒๔๔๗-๖



หนา ๙
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙

วันพุธท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ
๖.๒ เรื่อง  แจงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ ในวันพุธท่ี ๒๗ เมษายน

๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มติท่ีประชุม  รับทราบ

ปดประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

นางนุชนาฎ  พันธุไชยศรี
ผูจดรายงานการประชุม


