
หน้า  ๓ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๕ 

วันจันทร์ท่ี   ๓๐  เมษายน    ๒๕๕๕     

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี  ๕ / ๒๕๕๕ 
วันจันทรท่ี์   30 เมษายน   ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

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

               
รายนามผู้เข้าประชุม   

๑.  ผศ.สกล   นันทศรีวิวัฒน ์ คณบด ี    ประธานกรรมการ 
๒.  ผศ.หิรัญ  เกิดศิร ิ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๓.  อาจารย์พิชิต  อ้วนไตร  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 

 ๔.  อาจารยน์ิสากรณ์ สิมมา  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๕.  อาจารย์ไชยวัฒน ์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๖.  อาจารย์ธีรพจน ์ แนบเนียน ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๗.  นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศร ี หัวหน้าสํานักงานคณบด ี  เลขานุการ 

 
รายนามผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได ้

๑. ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบด ี   ติดภารกิจ 
๒. อาจารย์กุลสมทรัพย ์ เย็นฉ่ําชลิต รองคณบด ี   ติดภารกิจ 
๓. ผศ.ศุภวัฒน ์  ลาวัณย์วิสุทธิ ์ ผู้แทนคณาจารย ์  ติดภารกิจ 
๔. นายยงค์ยุทธ  ปานสูง  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ติดภารกิจ 
๕. นายทว ี  จันทร์สกุล ผู้ทรงคุณวฒุ ิ   ติดภารกิจ 
๖. นายจิตรเสน  จุติมา  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ติดภารกิจ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์  คณบดี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง  การดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา ได้มอบหมายให้สาขาวิชาวิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นสาขาวิชานําร่อง ส่วนสาขาวิชาใดมีความพร้อมให้ดําเนินการได้เช่นกัน  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 



 หน้า  ๔ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๕ 

วันจันทรท่ี์   ๓๐  เมษายน   ๒๕๕๕     

 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๒  เรื่อง การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสอน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม ๓ คณะ ได้แก่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีตําแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๕ 
 ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์  คณบดี  ประธาน ได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๕๕  
เอกสารหน้า ๓ - ๗   ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕  โดยมีการแก้ไขเอกสารหน้า ๒ และหน้า ๓   
“วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕” แก้ไขเป็น วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕”   เอกสารหน้า ๕ ข้อ ๓.๓ 
“ได้ดําเนินการถึงข้ันตอนไดแ้ล้ว” แก้ไขเป็น “ได้ดําเนินการถึงข้ันตอนใดแล้ว” 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑  อาจารย์พิชิต  อ้วนไตร  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ สืบเนื่องเอกสารหน้า ๕ ข้อ ๓.๓ มติท่ี
ประชุมให้ขอความอนุเคราะห์วิศวกรโยธา จากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี เพ่ือตรวจสอบบริเวณ
ก่อสร้างกับขนาดของตัวอาคาร นั้นผลเป็นอย่างไร 
 ผศ.สกล   นันทศรวีิวัฒน์  คณบดี ประธาน ชี้แจ้งว่า มหาวิทยาลัยยืนยันให้ใช้สถานท่ีก่อสร้างในตําแหน่งเดิม
ส่วนกรณี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๒ ผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  ผู้แทนคณาจารย์  สืบเนื่องเอกสารหน้า ๑๒ ข้อ ๕.๒ เรื่อง นโยบายการ
สนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์ไปนําเสนอผลงานวิจัย ซึ่งมติท่ีประชุม ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๕  คณบดีแจ้งว่า
จะรับไปพิจารณานั้น ไม่ทราบผลการพิจารณาเป็นอย่างไร  เนื่องจากท่ีผ่านมาการพิจารณาให้คณาจารย์ไปนําเสนอ
ผลงานวิจัย โดยใช้งบประมาณไปราชการหากเกินห้าพันบาทให้ขอใช้สิทธิของอาจารย์ท่านอ่ืนนั้น จึงเห็นว่าการ
พิจารณาดังกล่าวไม่สนับสนุนส่งเสริมการนําเสนอผลงานวิจัยอย่างจริงจัง เห็นควรให้คณาจารย์มีสิทธิไปนําเสนอ
ผลงานวิจยัโดยใช้งบประมาณไม่จํากัดจํานวน 
  ๓.๓ อาจารย์ธีรพจน์  แนบเนียน  ผู้แทนคณาจารย์  สืบเนื่องเอกสารหน้า ๑๓ ข้อ ๕.๓ เรื่อง การกําหนด
สถานท่ีก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สูง ๑๒ ได้ดําเนินการถึงข้ันตอนได้แล้ว 
 



หน้า  ๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครัง้ท่ี  ๔/๒๕๕๕ 

วันจันทร์ท่ี   ๓๐  เมษายน    ๒๕๕๕     

 
 อาจารย์กุลสมทรัพย์  เย็นฉ่ําชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  แจ้งว่าได้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากการจัด
ประชาพิจารณ์แล้วเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ผลปรากฏว่า
มหาวิทยาลัยฯยืนยันให้ก่อสร้างบริเวณหน้าคณะ 
 มติท่ีประชุม  หากไม่สามารถเปลี่ยนสถานท่ีก่อสร้างได้ให้ปรับแก้ไขรูปแบบรายการให้เหมาะสมกับสถานท่ี
ก่อสร้างและให้ขอความอนุเคราะห์วิศวกรโยธา จากสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี  เพ่ือตรวจสอบ
บริเวณก่อสร้างกับขนาดของตัวอาคาร 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  โดยสาขาวิชาได้เสนอชื่ออาจารย์
พีรญา  เต่าทอง  แทน อาจารย์ลลิลธร  มะระกานนท์   ตามหนังสือบันทึกข้อความ สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม  เรื่อง การเสนอชื่อผู้ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าสาขาวิชา แทนคนเดิมท่ีครบวาระ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม 
๒๕๕๕  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  พิจารณาเห็นชอบ 
 ๔.๒  เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคการศึกษาท่ี  ๒    
ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ 
 ๔.๓ เรื่อง พิจารณาเหน็ชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังรายละเอียด
ในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบ โดยให้เพ่ิมเติมแนวทางการพัฒนาองค์ประกอบท่ี ๔ ข้อ ๙. ให้มีการจัด 
โครงการ Open House ผลงานวิจัยของคณาจารย์ภายในคณะ     
   
 ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนโยบาย แนวทางการดําเนินงานคณะ  
 ๕.๑  ผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  ผู้แทนคณาจารย์  เสนอให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ภาระงาน เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมในแต่ละรอบการประเมิน    
 ๕.๒  นายทวี  จันทร์สกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอให้คณาจารย์ขอทุนอุดหนุนผลงานวิจัยโดยเสนอหัวข้อ 
ไปยังสถานประกอบเอกชน ซึ่งทราบมาว่ามีหลายหน่วยงานให้การสนับสนุน 
 ๕.๓  ผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  ผู้แทนคณาจารย์   เสนอให้กําหนดหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณไป
นําเสนอผลงานวิจัย โดยไม่จํากัดจํานวน และต้องมิใช่งานวิจัยท่ีใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก  
 
 
 



หน้า  ๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครัง้ท่ี  ๔/๒๕๕๕ 

วันจันทร์ท่ี   ๓๐  เมษายน    ๒๕๕๕     

 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
     ๖.๑ ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน
สําหรับกลุ่มจบ ม. ๖ (๘ เดือน) ท่ีเข้าเรียนในระบบของ กศ.น โดยเทียบโอนประสบการณ์สามารถจบได้ภายใน      
๘ เดือน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีโดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะสามารถรองรับนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้
อย่างไร  ผศ.ดร.สุรชัย เทียนขาว ได้เสนอรูปแบบการศึกษาไว้ ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบการเปิดสอนภาคพิเศษ และ
รูปแบบการเปิดสอนระบบทางไกล  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม รับทราบ   
 ๖.๒ ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่าพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหน่งใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สามารถขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ อาทิ เช่น ตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่ง
ผูบ้ริหาร(รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา)  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๖.๓  อาจารยน์ิสากรณ์  สิมมา  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  แจ้งเรื่องการจัดทําข้อสอบ พบว่ามีการจัดทํา
ข้อสอบท่ีทําให้การจัดเรียงข้อสอบทําได้ยาก เนื่องจากชื่อ- นามสกุล และรหัสนักศึกษา จะอยู่หน้าสอง ส่วนหน้าแรก
จะเป็นการชี้แจงเก่ียวกับการสอบและข้อสอบ  จึงเห็นควรให้คณะฯดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๖.๔  อาจารย์นิสากรณ์  สิมมา  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  แจ้งเรื่องการจอดรถจักรยานยนต์บริเวณใต้
ต้นไทรหน้าคณะ ซึ่งมิใช่ท่ีจอดรถจักรยานยนต์ไม่ทราบเข้ามาจอดได้อย่างไร เห็นควรให้คณะฯดําเนินการมิให้
รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดหรือเขียนป้ายห้ามจอด  
 ๖.๕ อาจารย์นิสากรณ์  สิมมา  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  แจ้งเรื่องการจัดตารางสอบสําหรับนักศึกษาท่ี
ขอเปิดกรณีพิเศษ เห็นควรให้จัดตารางสอบแยกต่างหากเนื่องจากรหัสหมู่เรียนต่างกัน 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๖ ผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  ผู้แทนคณาจารย์ เสนอเรื่องการคุมสอบ พบว่านักศึกษาสามารถลอก
ข้อสอบกันได้ เห็นควรให้คณะฯประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์รับทราบและคุมสอบอย่างเข้มงวด ระมัดระวังอย่าให้
นักศึกษาลอกข้อสอบกันได้    
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 
                               
           นางนชุนาฎ    พันธุ์ไชยศร ี      
              ผูร้ายงานการประชุม 


