
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี  ๗ / ๒๕๕๕ 
วันพุธท่ี  ๒๕  กรกฎาคม   ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๐๐ น. 

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

               
รายนามผู้เข้าประชุม   

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

 ๖. ผศ.ศุภวัฒน ์  ลาวัณย์วิสุทธิ ์ ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๗. อาจารย์ไชยวัฒน ์ ทองชอ้ย ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๘. อาจารยป์ิยะพงษ์ แดงขํา  ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๙. นายยงค์ยุทธ  ปานสูง  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๐. นายจิตรเสน  จุติมา  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๑. นางพัชนีย ์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๒. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศร ี หวัหน้าสํานักงานคณบด ี  เลขานุการ 

 
รายนามผู้ไม่สามารถเข้าประชุมได ้

     ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน ์ คณบด ี  เนื่องจากไปราชการต่างประเทศ   
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ดร.สกุล  คํานวนชัย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบ
จํานวนคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน  
๑  ท่าน  โดยเปลี่ยนจากนายทวี  จันทร์สกุล  เป็น นางพัชนีย์  พิชิตการณ์  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ี 
๓๕๔๒/๒๕๕๕  ลงวันท่ี  ๕  กรกฎาคม ๒๕๕๕   ดังรายละเอียดในเอกสารประชุม 
 ท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 



หน้า  ๑๔ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี   ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๕๕     

 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๒ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้ง ดร.โชติวัธน์  ศุภิรัตนกุล  เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่ง
อาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕  แทนอาจารย์รังสรรค์      
พงษ์พัฒนอําไพ  ท่ีขอลาออก  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม   
      ท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง การจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการเก่ียวกับบทบาทอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาของ
คณะฯได้ทราบและตระหนักถึงความสําคัญของกลุ่มอาเซียนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งมีกําหนดการ
จัดโครงการในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยเชิญ รศ.ดร.เอ้ือมทิพย์ ศรีทอง
และอาจารย์อัญธิกา  มะโนวงศ์  เป็นวิทยากร 
     ท่ีประชุม รับทราบ    
 ๑.๔ เรื่อง  การจัดโครงการจัดนิทรรศการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน และแสดงผลงานนักศึกษา ให้ผู้ประชาชนท่ีสนใจได้ทราบโดยท่ัวกัน 
ซึ่งมีกําหนดการจัดโครงการในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารและภายในอาคาร ๑๔  
     ท่ีประชุม รับทราบ    
    
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๕ 
 ดร.สกุล  คํานวนชัย  รองคณบดฝี่ายวิชาการ  ประธานได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เอกสาร
หน้า ๗ - ๑๒   ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕  โดยมีการแก้ไขคําผิด หน้า ๑๑ คําว่า “กลิ่น
หม่ิน” แก้เป็น “กลิ่นเหม็น” และหน้า ๑๒ คําว่า “สถานประกอบ” แก้เป็น “สถานประกอบการ” 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑  โครงการยกย่องเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น หรือ ผู้ท่ีมีผลงานด้านตําราดีเด่น ระดับคณะ 
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะในคราวประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๕  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๗  มิถุนายน   
๒๕๕๕    ได้มอบหมายให้ ผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  ดําเนินการคัดเลือกผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  และมอบหมายให้
หัวหน้าสํานักงานคณบดี  ดําเนินการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์ และคณบดี  ดําเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก         
เพ่ือแต่งตั้งคณะทํางานกําหนดหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น หรือ ผู้ท่ีมีผลงานด้านตําราดีเด่น 
ระดับคณะ   ดังนี ้  
  กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์         คือ  อาจารย์สุธรรม      อนุชาติกิจเจริญ 
  กรรมการประเภทผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  คือ  อาจารย์นิสากรณ์   สิมมา 
  กรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ              คือ  (รอคณบดี อยู่ระหว่างการติดต่อ ) 



หน้า  ๑๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๕ 

วันพุธท่ี   ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๕๕     

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
  มติท่ีประชุม  รับทราบและเห็นควรมอบให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทํางานยกร่าง
หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นหรือผู้ท่ีมีผลงานด้านตําราดีเด่นระดับคณะ เสร็จแล้วจึงนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ  ประจําภาคการศึกษา 
ฤดูร้อน    ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัต ิ โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการตรวจสอบการกรอกคะแนนเพ่ือให้เกรด  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง โดยเสนอให้ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้ตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบตามลําดับข้ัน
ตั้งแต่ผู้สอน หัวหน้าสาขาวิชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณบด ี  ก่อนนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

 

 ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องนโยบาย แนวทางการดําเนินงานคณะ  
 ๕.๑  เรื่อง ทบทวนอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
เทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗   
 ๕.๒  เรื่อง เสนอคําขอตั้งงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖  เงินงบประมาณแผ่นดิน 
หมวดท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นค่าปรับปรุงห้องน้ําชั้นล่าง  จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
 ๕.๓  นายยงค์ยุทธ  ปานสูง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เสนอให้มีการทบทวนประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ของคณะ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการประจําคณะได้พิจารณาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
  
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  ผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ สอบถามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหา
การทําความสะอาดภายในอาคาร  
 ดร.สกุล  คํานวนชัย  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน ชี้แจงว่าปัญหาดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยได้รับ
ทราบแล้ว และจะดําเนินการเพ่ิมจํานวนแม่บ้านให้คณะจากหนึ่งคนเป็นสองคนเหมือนเดิม ซึ่งคาดว่าจะได้ใน
ปีงบประมาณถัดไปประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ 
 อาจารย์กุลสมทรัพย์  เย็นฉ่ําชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าได้เชิญ
แม่บ้านเข้ามาพบและกําชับในเรื่องดังกล่าวไปแล้ว พบว่าแม่บ้านได้ทําความสะอาดบริเวณชั้น ๓ และชั้น ๔ ตามท่ี
ระบุให้ทํา หากพบว่าปัญหายังคงอยู่ก็จําเป็นท่ีจะต้องหาวิธีการหรือมาตรการใหม่เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว  
 



หน้า  ๑๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๕ 

       วันพุธท่ี   ๒๙  สิงหาคม   ๒๕๕๕     
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๒  อาจารย์นิสากรณ์  สิมมา  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ เสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจหรือ
กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังท่ีกล่าวมาแล้ว โดยการพ่ึงพิงตนเองดีกว่าท่ีจะรอให้มหาวิทยาลัย
ดําเนินการแก้ไขให้ ซึ่งพบว่าการแก้ปัญหาของมหาวิทยาลัยล่าช้ามากหรือปัญหาบางอย่างก็ไม่ได้รับการแก้ไข 
ยกตัวอย่างเช่นเรื่องแม่บ้านทําความสะอาด  เรื่องการจอดรถจักรยานยนต์ในท่ีห้ามจอดปัจจุบันพบว่ามีปริมาณ
รถจักรยานยนต์ท่ีเข้ามาจอดบริเวณด้านหน้าอาคารและด้านข้างอาคารเพ่ิมมากข้ึน  รวมท้ังการเปิดประตูด้าน      
วัดคลองสายบัวเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรช่วงเวลาเร่งด่วน(ตอนเช้าและตอนเย็น) ปัจจุบันยังปิดประตูเหมือนเดิม 
 ๖.๓ ผศ.หิรัญ  เกิดศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ แจ้งเรื่องการจัดโครงการทํานุบํารุง
โบราณสถานและโบราณวัตถุ  โดยในปีนี้กําหนดจัดโครงการในวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  ณ วัดพระปรางค์           
ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี   เ พ่ือให้การจัดโครงการดังกล่าวสําเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์                
จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการและนํานักศึกษาเข้าร่วมโครงการ   
  
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 
 
                               
           นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศร ี      
              ผูร้ายงานการประชุม 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


