
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี  ๘ / ๒๕๕๕  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๕๕   

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

               
ผูม้าประชุม   

๑. ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน ์ คณบด ี    ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.หิรัญ  เกิดศิร ิ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 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. นายยงค์ยุทธ  ปานสูง  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๙. นายจิตรเสน  จุติมา  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๐. นางพัชนีย ์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๑. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศร ี หัวหน้าสํานักงานคณบด ี  เลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม  

๑. ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ไปราชการ 
๒. นางนิสากรณ์  สิมมา  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  ลากิจ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการพิจารณาตําแหน่งทาง
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ดังรายละเอียดในเอกสารประชุม 
 ท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 
 



หน้า  ๑๘ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี   ๒๖ กันยายน   ๒๕๕๕     

 
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๒ เรื่อง มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการฯประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ ท่าน        
ได้แก่ ๑. ศาสตราจารย์สมบัติ  จันทรวงศ์ ๒. ศาสตราจารย์พจน์  สะเพียรชัย ๓. ศาสตราจารย์ประชุม  สุวัตถี      
๔. ศาสตราจารย์จุลละพงษ์  จุลละโพธิ์  ๕. ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์ ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม   
      ท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง ปฏิทินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจะดํารงตําแหน่งครบวาระในวันท่ี 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม   
     ท่ีประชุม รับทราบ    
 ๑.๔ เรื่อง ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และกรรมกากรหรืออนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม      
     ท่ีประชุม รับทราบ   
 ๑.๕ เรื่อง คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ...น่าเป็นห่วง ในคอลัมน์: คุยกับผอ.สมศ. หนังสือพิมพ์มติชน 
ฉบับวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม     
  ท่ีประชุม  รับทราบ 
    
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๕ 
 ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์  ประธานได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๕  เอกสารหน้า ๑๓ - ๑๖   
ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น หรือ ผู้ท่ีมีผลงานด้านตําราดีเด่น ระดับคณะ 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๗  มิถุนายน   
๒๕๕๕    ได้มอบหมายให้คณบดี  ดําเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะทํางานกําหนด
หลักเกณฑ์แนวปฏิบัตกิารคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น หรือ ผู้ท่ีมีผลงานด้านตําราดีเด่น ระดับคณะ   ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ              
คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศิลป์  ทุมวิภาต 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
    
 



หน้า  ๑๙ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี   ๒๖ กันยายน   ๒๕๕๕     

 
 ๓.๒  ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์  คณบดี ประธาน นําเสนอหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการคัดเลือกนักวิจัย
ดีเด่น หรือ ผู้ท่ีมีผลงานด้านตําราดีเด่น ระดับคณะ   ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม  รับทราบและเสนอข้อคิดเห็นซึ่งประธานมอบให้ดร.สกุล คํานวนชัย รองคณบดีฝ่าย
วิชาการเป็นผู้เก็บข้อมูลและรวบรวมให้คณะทํางานท่ีได้รับการแต่งตั้งไปพิจารณายกร่างหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการ
คัดเลือกนักวิจัยดีเด่นหรือผู้ท่ีมีผลงานด้านตําราดีเด่นระดับคณะ เสร็จแล้วจึงนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ
พิจารณาต่อไป 
วาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคการศึกษา 
ฤดูร้อน    ปีการศึกษา  ๒๕๕๔   จํานวน ๖ รายวิชา และนักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาฤดูร้อน          
ปีการศึกษา  ๒๕๕๔   จํานวน  ๕ รายวิชา   ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะในเรื่องการให้คะแนน Midterm กําหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม โดยการปัดเศษตั้งแต่ .๕ ข้ึนไปให้เป็น ๑ คะแนน   
 วาระท่ี ๕  เรื่องนโยบาย แนวทางการดําเนินงานคณะ  
 ๕.๑  เรื่อง การสร้างจุดเด่นในแต่ละสาขาวิชา  ตัวอย่างเช่น สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าควรมีจุดเด่นด้าน
หุ่นยนต์  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารมีจุดเด่นด้านการอบรมการใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  และ
สาขาวิชาเทคโนโลยเีครื่องกล มีจุดเด่นด้านสิ่งประดิษฐ ์   
 ๕.๒  เรื่อง การจัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการ หรือ อ่ืน ๆ  
 ๕.๓  เรื่อง การกําหนดเป้าหมายการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการหรือการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
 ๕.๔  เรื่อง การเปิดหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์  หรือ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต       
ตามความต้องการของผู้เรียน  
 ๕.๕  เรื่อง การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  โดยเฉพาะสายครู  ซึ่งเป็นท่ีต้องการของผู้เรียน หรือ    
จะพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์  นอกจากนี้ควรเร่งการประชาสัมพันธ์คณะและสาขาวิชาโดยการส่งจํานวน
นักศึกษาโควตา้ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง  
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
  ไม่มี 
  
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
                               
           นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศร ี      
              ผูจ้ดรายงานการประชุม 
  

 


