
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี  ๑๐ / ๒๕๕๕  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน   ๒๕๕๕   
ณ  ห้องประชุม  I - TECH   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

******************************* 
               
ผูม้าประชุม   

๑. ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน ์ คณบด ี    ประธานกรรมการ 
๒. ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๓. อาจารยกุ์ลสมทรัพย ์ เย็นฉ่ําชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  กรรมการ 
๔. ผศ.หิรัญ  เกิดศิร ิ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๕. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๖. อาจารย์พิชิต  อ้วนไตร  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 

 ๗. ผศ.ศุภวัฒน ์  ลาวัณย์วิสุทธิ ์ ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๘. อาจารย์ไชยวัฒน ์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๙. อาจารยป์ิยะพงษ์ แดงขํา  ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๑๐. นายจิตรเสน  จุติมา  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๑. นางพัชนีย ์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๒. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศร ี หัวหน้าสํานักงานคณบด ี  เลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม  

นายยงค์ยุทธ  ปานสูง  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ติดภารกิจ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง  รศ.ดร.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์     ได้รับการพิจารณาสรรหาเป็นผู้สมควรดํารงตําแหน่งอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  แทน รศ.ดร.กวี  ศิริโภคาภิรมย์    เนื่องจากครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันท่ี ๒๕ 
ธันวาคม  ๒๕๕๕   ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๒๖ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   
 ท่ีประชุมรับทราบ 



 
หน้า  ๑ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๖ 
วันพุธท่ี   ๒๓  มกราคม   ๒๕๕๖     

 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๒ เรื่อง  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชมุรับทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีฐานะตําแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจาก
เงินเดือน  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ    
 ๑.๔ เรื่อง การวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะพัฒนาหลักสูตร
เป็นหลักสูตรใหม่  คาดว่าจะดําเนินการได้ภายในเดือนมกราคม  ๒๕๕๖ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
   
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๕ 
 ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์  ประธานได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๕  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๕  เอกสารหน้า ๗ - ๙   
ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) คณะฯจะดําเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
แน่นอน  โดยในวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  คณะฯได้มอบหมายให้ ผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ และอาจารย ์    
ปิยะพงษ์  แดงขํา  ไปราชการ ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือสอบถามและรับข้อเสนอแนะจาก
กรรมการพิจารณาหลักสูตรโดยตรง  
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติขอแก้ ร และ ขส  จํานวนท้ังหมด ๒๔ คน ของ
ภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  และนักศึกษาภาคพิเศษขอแก้ ร  ของภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 
๒๕๕๔  จํานวน  ๑๒ คน  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัต ิ  
  



 
หน้า  ๑ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๖ 
วันพุธท่ี   ๒๓  มกราคม   ๒๕๕๖     

 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา 
 ๔.๒  เรื่อง พิจารณาแก้ไขผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล รายวิชาเทอร์โม
ไดนามิกส์ ๒  จากเกรด E แก้เป็น D จํานวน ๑ คน โดย ร.อ.ธีรพงษ์ บุญเติม เป็นอาจารย์ผู้สอน และรายวิชา   ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จากเกรด E แก้เป็น B+ จํานวน ๑ คน ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ โดยมีข้อเสนอแนะในคราวต่อไป กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนอธิบายให้เหตุผล
ประกอบการข้อแก้ไขข้อผิดพลาดให้ชัดเจนมากท่ีสุด เพ่ือใชเ้ป็นข้อมูลให้คณะกรรมการฯพิจารณาประกอบการอนุมัติ  
 ๔.๓  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จํานวน  ๒๐  รายวิชา ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัต ิ
 ๔.๔ เรื่อง  พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  ตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน ๒ ประเด็น คือ  
 ๑.  อาจารย์ประจําหลักสูตร ลําดับท่ี ๒ , ๓ และ ๔  ซ้ํากับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
(ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 ๒. แก้ไขข้อมูลในแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.๐๒) ข้อ ๒ และ     
ข้อ ๓  ใหถู้กต้อง 
 มติท่ีประชุม  พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยบีัณฑิต    สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๕   
 ส่วนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่          
พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้ดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการจัดอาจารย์ประจําหลักสูตรให้สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเสนอปิดรับนักศึกษา        
ในปีการศึกษา  ๒๕๕๖   
  
วาระท่ี ๕  เรื่องนโยบาย แนวทางการดําเนินงานคณะ  
 เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาคณะ  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงาน   
ของคณะฯ ซึ่งจะนําไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาใหม่ภายใน    
ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วน 
 
 

 



 
 

หน้า  ๑ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี   ๒๓  มกราคม   ๒๕๕๖     

 
 
 วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์น้ําดื่ม จํานวน ๑,๐๐๐ ขวด เพ่ือใช้ในโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  ของคณะฯจากสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล  เขต ๓ สระบุรี  ตามโครงการบริหาร
จัดการและพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังด้านอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดย
มอบให้สํานักงานคณบดจีัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ตามท่ีท่านผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ 
 ๖.๒ เรื่อง ความต้องการของสถานศึกษาท่ีมีต่อนักศึกษาฝึกสอนหรือฝึกงาน โดยสถานศึกษาต้องการให้มี
นักศึกษาเข้าฝึกสอนต่อเนื่องกันทุกภาคการศึกษา เพ่ือนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การวางแผนการสอนร่วมกับ  
ครูพ่ีเลี้ยง และลดปัญหาการขาดแคลนครูอาจารย์ในสถานศึกษา  ตลอดจนเพ่ือให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง   
 ๖.๓  เรื่องความต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพคร ู ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรีมีโควตาการรับเข้าจํานวน ๒๐๐ คน แต่ความต้องการของผู้เรียนในปัจจุบันมีมากกว่า จึงขอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาให้โอกาสหรือแนวทางอย่างไรให้ผู้เรียนได้เรียนตามความต้องการ 
 ๖.๔ เรื่อง การเปิดหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  หรือหลักสูตรท่ีสามารถรองรับการขยายโอกาส
ทางการศึกษาให้กับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส.  จากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เนื่องจาก
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความต้องการศึกษาต่อหรือทํางานใกล้บ้าน จึงเสนอให้คณะพิจารณาเร่งรัดการพัฒนาหลักสูตร  
โดยมีจุดแข็งในเรื่องของคุณภาพและค่าใช้จ่าย 
 ๖.๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงาน แผนกอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ท่านใดมีความ
ประสงค์หรือมีความต้องการรับนักศึกษาฝึกงาน  สามารถแจ้งความประสงค์ได้ท่ีวิทยาลัยเทคนิคลพบุร ี   
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
                               
 
 
           นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศร ี      
              ผูจ้ดรายงานการประชุม 
  
 
 
 
 


