
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี ๑๐ กุมภาพันธ 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 รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน กรรมการ
๔. อ.วิทูรย ชิงถวยทอง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
๕. อ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๖. อ.ปยะพงษ แดงขํา ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๗. อ.โชติวุฒิ ประสพสุข ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ
๘. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๙. รศ.ดร.พิพัฒน พรหมมี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๐. นางพัชนีย พิชิตการณ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๑. นางนุชนาฎ พันธุไชยศรี หัวหนาสํานักงานคณบดี เลขานุการ
๑๒. นางดวงแวว เชื้อออน หัวหนางานวิชาการ ผูชวยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการท่ีไมเขาประชุม (ติดราชการ)
๑. ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๒. อ.วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.
ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานท่ีประชุมไดตรวจสอบจํานวน

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นวาครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงตอท่ีประชุม

๑.๑ เรื่อง แจงจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาศึกษาตอ ภาคปกติ  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระบบโควตา
จํานวนตามท่ีกําหนดไวในแผนรับนักศึกษาระบบโควตา จํานวน ๑๒๕ คน รับสมัครจริงจํานวน ๒๙ คน
ไดรับการพิจารณาคัดเลือก จํานวน ๒๓ คน และชําระเงินเรียบรอยแลวจํานวน ๑๖ คน   รายละเอียดดังเอกสารการ
ประชุม หนา ๒ - ๕

มติท่ีประชุม รับทราบ
๒. เรื่อง แจงกําหนดการพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจําปการศึกษา

๒๕๕๗ ในชวงเดือนพฤษภาคม ศกนี้ ในสวนของวันท่ียังไมไดกําหนดชัดเจน
มติท่ีประชุม รับทราบ



หนา ๗
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙

วันพุธท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙
ผศ.ดร.ศุภวัฒน   ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธานท่ีประชุมไดขอใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙
รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๗ - ๑๓

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว
๓.๑ ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์  คณบดี ประธาน สืบเนื่องเอกสารหนา ๗ ขอ ๒ เรื่อง เกณฑการ

ประเมินผลการศึกษาและการยื่นคํารองขอเปดกรณีพิเศษ จากการนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี
๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ คณะกรรมการบริหารไดมีมติประชุมในเรื่องดังกลาวแลว รายละเอียดใน
เอกสารการประชุม หนา ๑๕

มตท่ีิประชุม รับทราบ
๓.๒ อ.ดร.สกุล คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน สืบเนื่องเอกสารหนา ๙ ขอ ๓.๑ เรื่อง

การปรับแกไขใบปะหนาขอสอบ แบบอัตนัย รายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา ๑๖ และแบบปรนัย
รายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา ๑๗

มตท่ีิประชุม เห็นชอบตามเสนอ
๓.๓ ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธาน สืบเนื่องเอกสารหนา ๙ ขอ ๓.๓ เรื่อง แจงรายชื่อ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวม ๓ หลักสูตร เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณากลั่นกรองขอสอบ ตามมติท่ีประชุม
รายละเอียดในเอกสารการประชุมหนา ๑๘-๒๑

มติท่ีประชุม เห็นชอบตามเสนอ โดยใหปรับแกไขชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร มีภาระหนาท่ี เชนเดียวกับอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรท่ี กําหนดไวตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

๓.๔ อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน สืบเนื่องเอกสารหนา ๙ ขอ ๑ เรื่อง
การเสนอแนวปฏิบัติในการจัดทําขอสอบ รายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา ๒๒-๒๓

มตท่ีิประชุม เห็นชอบ โดยใหเพ่ิมเติมระยะเวลาในกรณีไมผานการพิจารณา
๓.๕ ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธาน สืบเนื่องเอกสารหนา ๑๑ ขอ ๕.๕ เรื่องการจัดทํา

ปฏิทินกิจกรรมของคณะ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะไดดําเนินการประชาสัมพันธทางเว็บไซตคณะและติดประกาศ
ไวท่ีบอรดประชาสัมพันธภายในหองสํานักงานคณบดี รายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา ๒๔ - ๒๕ และ
สืบเนื่องเอกสารหนา ๑๒ ขอ ๕.๘ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู มีสิทธิ์รับ
ทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ จากกรรมการผูทรงคุณจํานวน ๑ ทาน นั้น คณะฯไดดําเนินการจัดทํา
คําสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ เรียบรอยแลว
รายละเอียดในเอกสารการประชุมหนา ๒๖-๒๗

มติท่ีประชุม รับทราบ



หนา ๘
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙

วันพุธท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว
๓.๖ รศ.ดร.พิพัฒน พรหมมี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ สืบเนื่องเอกสารหนา ๑๐ ขอ ๕ เรื่อง การดําเนินการ

ตามมติท่ีประชุมในเรื่องการเสนอหัวขอโครงงานหรือวิจัย เพ่ือแกปญหานักศึกษาไมสามารถคิดหัวขอโครงงานหรือ
วิจัยเองได นั้น ตอนนี้การดําเนินงานอยูในข้ันตอนใด

ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธาน ชี้แจงวาอยูระหวางการศึกษารูปแบบและกําหนดเปน
แนวปฏิบัติใหทุกสาขาวิชาถือปฏิบัติเปนรูปแบบเดียวกัน

มตท่ีิประชุม รับทราบและเรงรัดใหดําเนนิการตามมติท่ีประชุมโดยใหเริ่มใชในปการศึกษา ๒๕๕๙

วาระท่ี ๔ เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ
ประเด็นแจงเพ่ือพิจารณา
 พิจารณาขอเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสงเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ

ท้ัง ๕ ดาน
รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ เสนอเรื่อง การพัฒนาวารสารวิชาการ คณะฯจะตอง

พัฒนาอยางจริงจังและตอเนื่อง  รวมท้ังการจัดใหมีการดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเดน
ในสวนของงบประมาณสนับสนุนการวิจัยไมทราบท่ีคณะมีเพียงพอหรือไมอยางไร และเสนอคณะกรรมการ

ประจําคณะพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไม จากท่ีผานวาพบวาไมมีเรื่องพิจารณาการขอทุนอุดหนุนการวิจัยเขาท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธาน กลาวชี้แจงวา คณะฯไดมีการดําเนินการสงวารสารและ
เอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการเพ่ือเขาสูฐานขอมูล TCI เรียบรอยแลว
รวมท้ังมีการดําเนินการประกาศรับสมัครนักวิจัยดีเดนเพ่ือมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง ในสวนของการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการวิจัยนั้น คณะฯไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณไวอยางเพียงพอและแยกเปน
งบประมาณสําหรับการสนับสนุนการนําเสนอผลงาน ระดับชาติและนานาชาติ และงบประมาณสนับสนุนสิ่งประดิษฐ
และผลงานสรางสรรค  และงบประมาณสําหรับการพัฒนากระบวนการเรียนรู  โดยผูยื่นขอทุนอุดหนุนจะดําเนินการ
ตามข้ันตอนกระบวนการของมหาวิทยาลัย จึงไมไดนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

มติท่ีประชุม รับทราบ
วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

๕.๑ เรื่อง ผูทรงคุณวุฒิเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
รศ.ดร.พิพัฒน  พรหมมี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ นําเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง การจัดทําหลักสูตร

ใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ กําหนดคุณสมบัติของอาจารยประจํา
หลักสูตร จะตองมีผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล
ดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย ๑ รายการ  ในรอบ ๕ ปยอนหลัง  ไวทายเลมหลักสูตร

มติท่ีประชุม  รับทราบ



หนา ๙
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙

วันพุธท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ไมมีขอเสนอ
มตท่ีิประชุม รับทราบ

๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
อ.ดร.สกุล คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน แจงตอท่ีประชุมเพ่ือทราบจากการประชุม

สภาวิชาการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร ของคณะวิทยาการจัดการ โดยใชหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ.
๒๕๔๘ ได จะตองดําเนินการนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ ภายในวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ศกนี้
จึงจะสามารถสงให สกอ. พิจารณารับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรได  หากหลักสูตรใดดําเนินการไมทัน
จะตองใชคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งจะตองมีผลงานทาง
วิชาการเขามาเก่ียวของ

มติท่ีประชุม รับทราบ
๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

อ.วิทูรย  ชิงถวนทอง  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ แจงตอท่ีประชุมเพ่ือทราบเรื่องการ
สงมอบอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สูง ๑๒ ชั้น หลังใหม นั้น ขณะนี้การดําเนินงานยังไมเรียบรอยสมบูรณยัง
มีงานท่ีตองปรับปรุงแกไขตามท่ีคณะกรรมการควบคุมงานเสนอ คาดวาจะแลวเสร็จประมาณวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ
ศกนี้

มติท่ีประชุม รับทราบ
๕.๕ เรื่อง ผูแทนคณาจารยเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ไมมีเรื่องเสนอ
มติท่ีประชุม รับทราบ

๕.๖ เรื่อง ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
อ.โชติวุฒิ ประสพสุข ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง รายงานผล

การไปบริการวิชาการรวมกับมหาวิทยาลัย นั้น มหาวิทยาลัยฯ มีความประสงคท่ีจะใหคณะฯดําเนินการออกไปชวย
สอนวิชาชางใหกับนักเรียนระดับประถมศึกษา และตองการชั้นวางหนังสือในหองสมุด

มติท่ีประชุม รับทราบ และมีขอเสนอแนะในเรื่องการทําชั้นวางหนังสือนั้นไมจําเปนตองใหคณะฯ
ดําเนินการเห็นควรจัดซื้อใหตามทองตลาดจะสะดวกและเหมาะสมกวา



หนา ๑๐
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙

วันพุธท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
๕.๗ เรื่อง นําเสนอมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

เพ่ือใหคณะกรรมการประจําคณะทราบ ดังนี้
๕.๗.๑ แจงมติสภามหาวิทยาลัย อนุมัติปดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใหมหาวิทยาลัยฯดูแลนักศึกษาท่ียังมีอยูในหลักสูตร
จนกระท่ังนกัศึกษาคนสุดทายสําเร็จการศึกษา รายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา ๓๖

มติท่ีประชุม รับทราบ
๕.๗.๒ แจงมติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา(๕ ป) หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗ รายละเอียดใน
เอกสารการประชุม หนา ๓๖

มติท่ีประชุม รับทราบ
๕.๗.๓ แจงมติสภามหาวิทยาลัย เห็นชอบการปรับปรุงแกไขแผนการรับนักศึกษาใหม ระดับปริญญา

ตรีภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา ๓๗-๓๘
มติท่ีประชุม  รับทราบ

๕.๘ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน นําเสนอผลการศึกษาของนักศึกษา

ภาคปกติและภาคพิเศษ  ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี
๒/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ใหคณะกรรมการพิจารณา ดังนี้

๑. ผลการศึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๓
รายวิชา และกรณีขอแก ร หรือ I ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๒ รายวิชา

๒ ผลการศึกษานักศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๑
รายวิชา และกรณีขอแก ร หรือ I ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ และภาคฤดูรอน ๒๕๕๗ รวม ๒ รายวิชา

มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ
๖.๑ เรื่อง การขอทุนอุดหนุนงานวิจัย กรณีในตางประเทศและในประเทศ คณาจารยไดรับสิทธิ์ตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
มติท่ีประชุม รับทราบ



หนา ๑๑
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙

วันพุธท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ
๖.๒ เรื่อง  แจงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ ในวันพุธท่ี ๑๖ มีนาคม

๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มติท่ีประชุม  รับทราบ

ปดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

นางนุชนาฎ  พันธุไชยศรี
ผูจดรายงานการประชุม


