
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี ๑๕ มิถุนายน 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.นิสากรณ สิมมา รองคณบดีฝายบริหารฯ กรรมการ
๔. อ.วิทูรย ชิงถวยทอง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
๕. ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๖. อ.สุธรรม อนชุาติกิจเจริญ ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๗. อ.ปยะพงษ แดงขํา ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๘.  อ.วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ
๙. อ.โชติวุฒิ ประสพสุข ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ
๑๐. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๑. รศ.ดร.พิพัฒน พรหมมี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๒. นางพัชนีย พิชิตการณ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๓. นางนุชนาฎ พันธุไชยศรี หัวหนาสํานักงานคณบดี เลขานุการ
๑๔. นางดวงแวว เชื้อออน หัวหนางานวิชาการ ผูชวยเลขานุการ

รายนามผูเขารวมประชุม
นางมัญชุมาศ จักรสิรินนท ท่ีปรึกษาคณบดีดานพัฒนาสังคม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานท่ีประชุมไดตรวจสอบจํานวน

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นวาครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงตอท่ีประชุม

ไมมี



หนา ๔
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙

วันศุกรท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙
ผศ.ดร.ศุภวัฒน   ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธานท่ีประชุมไดขอใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่ือวันอังคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๙ รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๓ - ๗

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว

๓.๑ อ.ดร.สกุล คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน สืบเนื่องเอกสารหนา ๕ ขอ ๕.๗ เรื่อง
การปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยขอให
คณะกรรมการพิจารณาการเพ่ิมรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะดาน วิชาเอกเลือกและหมวดวิชาเลือกเสรี
ซึ่งเปนการขอปรับปรุงเล็กนอยระดับรายวิชาไมกระทบโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะของ
หลักสูตร ดังเอกสารหนา ๙-๑๖

มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการและมอบรองคณบดีฝายวิชาการ นัดประชุมหัวหนาสาขาวิชาเพ่ือทบทวน
ประเด็นท่ีคณะกรรมการตั้งขอสังเกต ดังนี้

๑. การกําหนดหนวยกิตทฤษฎี ๓(๒-๒-๕) กับหนวยกิตปฏิบัติ ๓(๓-๐-๖) ใหมีเหมาะสมชัดเจนตรงกับ
เนื้อหาของรายละเอียดวิชา

๒. ปรับแกไขชื่อรายวิชา ไดแก รายวิชาควบคุมคุณภาพ แกเปน การควบคุมคุณภาพ  รายวิชามนุษย
สัมพันธในการบริหารอุตสาหกรรม แกเปน  มนุษยสัมพันธในการบริหารงานอุตสาหกรรม  รายวิชา Industrial
Management Information System แกเปน Information System for Industrial Management

๓. ทบทวนความเหมาะสมรายวิชาการทําความเย็นและการปรับอากาศชั้นสูง(เครื่องกล) รายวิชากรรมวิธี
การผลิต(การจัดการ) รายวิชาระบบการผลิตอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม (การจัดการ) และรายวิชาการ
จัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม(การจัดการ)

ท้ังนี้ หากดําเนินการทบทวนแลวตามประเด็นดังกลาวเห็นชอบใหเสนอสภาวิชาการพิจารณาตอโดยไมตอง
นําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

๓.๒ ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์  คณบดี ประธาน สืบเนื่องเอกสารหนา ๖ ขอ ๕.๘ เรื่อง การกําหนด
จํานวนหนาบทความท่ีจะรับลงตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการเทพสตรี I -TECH ควรระบุก่ีหนา

มติท่ีประชุม  ใหระบุไมนอยกวา ๕ หนากระดาษ A๔
๓.๓ อ.นิสากรณ  สิมมา รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน กรรมการ สืบเนื่องเอกสารหนา ๕ ขอ ๕.๔

เรื่อง การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ซึ่งกําหนดจัดกิจกรรมสัปดาหละ ๒ กลุม ๆ ละ ๒ วัน โดยในวันแรก
นักศึกษาใหมทุกคนจะตองผานกิจกรรมเขาฐานฝกการเรียนรู ท้ังหมด ๓ ฐาน ไดแก ฐานเลี้ยงลูกกอลฟ  ฐานยืน
หันหลังท้ิงตัวลงตาขาย  และฐานปนกําแพงสูง ๔ เมตร ในชวงคํ่าจะเปนพิธีบายศรีสูขวัญ  สวนวันท่ีสองจะเปน
กิจกรรมกลุมแสดงความคิดเห็น และบรรยายสรุปผลกิจกรรมในภาพรวมท้ังหมด ท้ังนี้ ตามกําหนดการนักศึกษาของ
คณะฯจะเขารวมกิจกรรมในวันท่ี ๔ - ๕ กรกฎาคม ศกนี้ และขอประชาสัมพันธเชิญชวนคณาจารยทุกทานเขารวม
กิจกรรม

มติท่ีประชุม รับทราบ



หนา ๕
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙

วันศุกรท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๔ เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ
ประเด็นแจงเพ่ือพิจารณา
 พิจารณาขอเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสงเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ

ท้ัง ๕ ดาน
ท่ีประชุม ไมมีขอเสนอแนะ

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
๕.๑ เรื่อง ท่ีปรึกษาคณบดี ผูทรงคุณวุฒิ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ไมมี
๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ไมมี
๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ไมมี
๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ไมมี
๕.๕ เรื่อง ผูแทนคณาจารยเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน  ผูแทนคณาจารย กรรมการ เสนอท่ีประชุมพิจารณา เรื่อง บทบาทอาจารย
ผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษา  ทําอยางไรใหนักศึกษามีความเชื่อม่ันในความรูความสามารถของตนเอง และทําอยางไร
ใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกําหนดในหลักสูตร

นางมัญชุมาศ  จักรสิรินนท  ท่ีปรึกษาคณบดีดานพัฒนาสังคม เสนอเพ่ิมเติมเรื่องการพัฒนา
คุณลักษณะของนักศึกษาดานจิตอาสา และการปลูกจิตสํานึกการรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

มติท่ีประชุม รับทราบและมอบรองคณบดีฝายวิชาการรับไปดําเนินการ
๕.๖ เรื่อง ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ไมมี
๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ

อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน นําเสนอผลการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี
๖/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงขอเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา ดังนี้

๑. ผลการศึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๑๐๕
รายวิชา  และกรณีขอแก ร หรือ I ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๒ รายวิชา และขอแก ขส.
หรือ X ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๑ รายวิชา



หนา ๖
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙

วันศุกรท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
๒ ผลการศึกษานักศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๒๖

รายวิชา
มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ
๖.๑ เรื่อง การประชาสัมพันธหลักสูตร

ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์  คณบดี ประธาน แจงการประชาสัมพันธหลักสูตรเพ่ือใหจํานวน
นักศึกษาใหมเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ในปการศึกษา ๒๕๕๙ มีนักศึกษาจํานวน ๑๐ คน
แตในภาพรวมของคณะฯ จํานวนนักศึกษาใหมเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา ซึ่งขอมูลลาสุดจํานวนนักศึกษาใหมของคณะฯ
มีจํานวน ๒๔๕ คน อยางไรก็ตาม ขอใหทุกคนรวมมือกันประชาสัมพันธหลักสูตรและจัดกิจกรรมใหเขาถึง
กลุมเปาหมายใหมากยิ่งข้ึน โดยในวันท่ี ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ศกนี้  แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ จะไปจัด
นิทรรศการแสดงผลงานบริเวณ ชั้น ๒ หาง Big C ซุปเปอรเซ็นเตอร  สาขาวิชาใดสนใจขอเชิญเขารวมประชาสัมพันธ
ได  ในการนี้ คณะฯไดรับความอนุเคราะหจากอุตสาหกรรมจังหวัดชวยประสานการติดตอกับผูจัดการสาขา Big C
เพ่ือขอใชสถานท่ีดังกลาว

ท่ีประชุม  รับทราบ
๖.๒ เรื่อง แจงกําหนดการประชุมครั้งถัดไป

ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธาน แจงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ ในวันศุกรท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

มติท่ีประชุม  รับทราบ

ปดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นางนุชนาฎ  พันธุไชยศรี
ผูจดรายงานการประชุม


