
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี  ๘ / ๒๕๕๖  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖   

ณ  ห้องประชุม I -Tech  ชั้น ๒  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
******************************* 

 
 ผูเ้ข้าประชุม   

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน ์ ลาวัณย์วิสุทธิ ์ คณบด ี    ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา  รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. อาจารยว์ิทูรย ์ ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๔. อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๕. อาจารย์ไชยวัฒน ์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๖. อาจารย์สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๗. อาจารย์สิริสวัสดิ ์ จึงเจริญนิรชร ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๘. อาจารย์พีรญา เต่าทอง  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๙. นายจิตรเสน  จุติมา  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๐. นางพัชนีย ์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๑. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศร ี หัวหน้าสํานักงานคณบด ี  เลขานุการ 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 ๑. อาจารยป์ิยะพงษ์ แดงขํา  ผู้แทนคณาจารย ์  ติดภารกิจ 
 ๒. นายยงค์ยุทธ  ปานสูง  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ติดภารกิจ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ ์  คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง กําหนดการจัดโครงการสืบสานศิลปกรรมเมืองละโว้และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน โดยจัดนิทรรศการ 
เรื่อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาการทอผ้ามัดหม่ีไทยพวน  ตําบลหินปัก อําเภอบ้านหม่ี จังหวัดลพบุรี ในวันพุธท่ี ๒๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ สํานักวิทยบริการและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  รายละเอียดดังเอกสารการ
ประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 



หน้า ๑๒ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๒๕  กันยายน   ๒๕๕๖     
 

 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๒ เรื่อง  โครงการเทพสตรีลพบุรี มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งท่ี ๕ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม   
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง พิธีมอบของท่ีระลึกเพ่ือแสดงความขอบคุณคณะกรรมการประจําคณะ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒ ิ
เนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
  
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๖ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๖  
เอกสารหน้า ๘ - ๑๓  ดงัรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยมีการแก้ไขเอกสารหน้า ๑๐ ข้อ ๔.๑ คําว่า “ดีด” แก้เป็น  
“ด”ี และ ข้อ ๔.๓  คําว่า “จํานวน ๖ แท่ง” แก้เป็น “ จํานวน ๙ แท่ง” 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
  ๓.๑ ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธาน สืบเนื่องเอกสารหน้า ๑๑ เรื่อง การเสนอขอเปิด
หลักสูตรใหม่ ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๕๖  และเตรียมการเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในข้ันตอนต่อไป 
 ๓.๒ อาจารย์ไชยวัฒน์  ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ สืบเนื่องเอกสารหน้า ๙ เรื่อง การติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wireless LAN) สามารถใช้งานได้ด ี
  
วาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯเพื่อทราบและพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง  พิจารณาสรุปผลโครงการทํานุบํารุงโบราณสถานและโบราณวัตถุ ณ วัดกุญชรชาติการาม   
ต.นรสิงห์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง  ในวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม รับทราบและมีข้อเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบโครงการนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้รับบริการมาดําเนินการปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมในคราวต่อไป  
 ๔.๒  เรื่อง พิจารณาสรุปผลโครงการจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จํานวน ๕ สาขาวิชา ในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับทราบและมีข้อเสนอแนะให้จัดกิจกรรมนอกสถานบริเวณใกล้เคียง เช่น ชุมชน วัด และ
โรงเรียน  



 หน้า  ๑๓ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๒๕  กันยายน   ๒๕๕๖     

 
วาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯเพื่อทราบและพิจารณา 
 ๔.๓  เรื่อง  พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ   และภาคพิเศษ (กศ.บป)  ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จํานวน ๗ รายวิชา  และนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 
๒๕๕๕  จํานวน ๓๔ รายวิชา รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
       มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัต ิ
 ๔.๔ เรื่อง  พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ขอแก้ ร ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๕ และ 
ประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จํานวน ๒ รายวิชา รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
       มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัต ิ
 ๔.๕ เรื่อง รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี งบประมาณ ๒๕๕๖    (ไตร
มาสท่ี ๔)  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
       มติท่ีประชุม พิจารณารับทราบและเรง่รัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
 ๔.๖ เรื่อง การจัดสร้างรูปเคารพพระวิษณุกรรม 
       มติท่ีประชุม พิจารณารับหลักการ และเห็นชอบมอบรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาไปศึกษา      
ข้อมูลให้รอบด้าน เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทางด้านความเคารพศรัทธาของส่วนรวมท่ีมีความแตกต่าง      
ก่อนเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการ 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องนโยบาย แนวทางการดําเนินงานคณะ  
 นายจิตรเสน  จุติมา ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอเรื่องการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ ควรดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพราะผู้รับผิดชอบโครงการจะทราบจุดอ่อน จุดแข็ง ซึ่งนํามาแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไปจะทําให้การจัดการศึกษา 
เกิดประโยชนแ์ละมีประสิทธิภาพ 
  
 วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง  การพัฒนาเว็บไซต์ของคณะให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
                มติท่ีประชุม ใหมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต ์   
 ๖.๒  เรื่อง การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น 
       มติท่ีประชุม  ให้จัดทําแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาคณะด้านการจัดการเรียนการสอน   
การบริหารจัดการคณะ และด้านกิจกรรมนักศึกษา 
         
ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๔๕  น. 
 
                       นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศร ี      
              ผูจ้ดรายงานการประชุม 


