
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี  ๓ / ๒๕๕๖  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๐ มีนาคม  ๒๕๕๖   

ณ  ห้องประชุม  I - TECH   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
******************************* 

               
ผู้มาประชุม   

๑. ผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี    ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๓. อาจารย์วิทูรย์  ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๔. อาจารย์พิชิต  อ้วนไตร  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  ไปราชการ 

 ๕. อาจารย์ไชยวัฒน์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๖. อาจารย์ปิยะพงษ์ แดงขํา  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๗. อาจารย์สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๘. นายจิตรเสน  จุติมา  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๙. นางพัชนีย์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๐. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสํานักงานคณบดี  เลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม  

๑. นายยงค์ยุทธ  ปานสูง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
๒. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา  รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  ติดภารกิจ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑ เรื่อง แต่งต้ังคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี            
ท่ี ๑๑/๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖  โดยมีผลบังคับต้ังแต่วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๖  รายละเอียดดังเอกสาร
การประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 



หน้า  ๑๘ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๖ 

วันอังคารท่ี  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๖     

 
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๒ เรื่อง เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแต่งต้ังรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
ตามหนังสือบันทึกข้อความ ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. 
๒๕๕๖  ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๓๑ ง  ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๙  มีนาคม  
๒๕๕๖  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๑.๔ เรื่อง การปรับเปลี่ยนสถานะวิทยาเขตสิงห์บุรี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี จากหน่วยงานอิสระเป็น
หน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ   
 ๑.๕ เรื่อง  ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งต้ังอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ 
วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง รศ.ดร.นันทนา  แจ้งสุวรรณ์ ให้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ต้ังแต่วันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
  
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๖ 
 ผศ.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  
เอกสารหน้า ๑๒ - ๑๕  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
  
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการนําเงินบริจาคยอดรวมสุทธิ ๑๘๙,๙๙๙ บาท เข้าบัญชีเงินฝากประจํา  
ชื่อบัญชี  กองทุน I-TECH เพ่ือการศึกษา   บัญชีเลขท่ี ๙๘๑ - ๓ - ๘๒๔๔๗ - ๖    กับธนาคารกรุงไทย จํากัด    
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   เม่ือวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 



หน้า  ๑๙ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๖ 

วันอังคารท่ี  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๖     

 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๒ เรื่อง คณบดีได้ดําเนินการให้คณาจารย์ประจําในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเลือกกรรมการประจํา
คณะประเภทผู้แทนคณาจารย์ จํานวน ๑ คน แทนตําแหน่งท่ีว่างโดยวิธีรับสมัครและเสนอชื่อ ปรากฏว่ามีผู้สมัคร
เพียงหนึ่งคนคือ อาจารย์สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ  จึงไม่ต้องลงคะแนนเลือกต้ังและให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ได้รับการ
เลือกจากคณาจารย์ประจําคณะ  ท้ังนี้คณะฯได้ดําเนินการจัดทําคําสั่งฯแต่งต้ัง อาจารย์สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ เป็น
กรรมการประจําคณะประเภทผู้แทนคณาจารย์แทน ผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  ดังรายละเอียดในเอกสารการ
ประชุม  
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๓.๓ เรื่อง การจัดโครงการเปิดบ้าน(Open House) ร่วมกับโครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ 
ระหว่างวันท่ี ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ นั้น ผู้บริหารได้พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นควร
เลื่อนโครงการเปิดบ้านออกไปก่อน เนื่องจากช่วงระยะเวลาไม่เหมาะสมทําให้ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถเข้ามาร่วม
โครงการได้ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๓.๔ เรื่อง  โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน แบบสหกิจศึกษา โดย อาจารย์ลลิลธร    
มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการอบเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจ
ศึกษาได้กล่าวสรุปสาระสําคัญไว้ ๒ ประเด็น ดังนี้  
  ๑. เรื่อง การทําความร่วมมือกับสถานประกอบการท่ีสนับสนุนการดําเนินงานสหกิจศึกษาร่วมกับ
สถาบัน 
  ๒. เรื่อง นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติโดยเป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยต้ังแต่ ๒.๕ ข้ึนไป หรือมี
ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
    
วาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกรองประธานคณะกรรมการประจําคณะจากรองคณบดี ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๔ วรรค ๑  
 มติท่ีประชุม พิจารณาเลือกอาจารย์นิสากรณ์  สิมมา  รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ เป็นรองประธาน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๔.๒ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกหัวหน้าสาขาวิชา จํานวน ๕ สาขาวิชา ดังนี้ 
  ๑. อาจารย์กุลสมทรัพย์ เย็นฉํ่าชลิต  ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม    ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  ๒. อาจารย์สิริสวัสด์ิ  จึงเจริญนิรชร  ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล   ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 



หน้า  ๒๐ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๖ 

วันอังคารท่ี  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๖     

 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณา 
  ๓. อาจารย์วดีนาถ  วรรณสวัสด์ิกุล ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  ๔. อาจารย์อิษฎ์   รานอก  ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์   ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  ๕. อาจารย์สุชาติ  พันธ์พรหม ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
อุตสาหกรรม  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบ 
 ๔.๓ เรื่อง  ผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธานเสนอการแต่งต้ังคณะอนุกรรรมการกลั่นกรองผล
การศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยแต่งต้ังรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ 
หัวหน้าสาขาวิชาเป็นกรรมการ และหัวหน้างานวิชาการเป็นเลขานุการ 
 มติท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนามกํากับทุกหน้า 
 ๔.๔ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๕ จํานวน ๔ รายวิชา    
ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 
 ๔.๕ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังรายละเอียดใน
เอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 
 ๔.๖ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ขอแก้ ร ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๕ จํานวน 
๖ รายวิชา และขอแก้ ขส. จํานวน ๒ รายวิชา ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 
 ๔.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๕ ดังรายละเอียด
ในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 
 ๔.๘ เรื่อง พิจารณา(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยเงินกองทุน I-Tech 
 มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบให้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 ๔.๙ เรื่อง ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)(หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕) ตามข้อสังเกตของ สกอ. โดยขอปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร ลําดับท่ี ๒, ๓ และ๔ 
เนื่องจากซํ้ากับหลักสูตรอ่ืน  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม  
 มติท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบ 
 



หน้า  ๒๑ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๖ 

วันอังคารท่ี  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๖     
 

    
วาระท่ี ๕  เรื่องนโยบาย แนวทางการดําเนินงานคณะ  
 ๕.๑ เรื่อง เสนอให้คณะดําเนินการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 ๕.๒ เรื่อง เสนอการจัดทําแนวปฏิบัติการดําเนินงานด้านวิชาการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทํา 
 
 วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ เรื่อง เสนอให้มีการดําเนินการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สําหรับผู้ว่างงานท่ีสําเร็จการศึกษา
ระดับ ปวช. หรือ ปวส.  และสําหรับผู้ท่ีต้องการเสริมทักษะอาชีพ    
 ๖.๒ เรื่อง เสนอให้มีการดําเนินการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของคณะให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยท่ัวกัน 
 ๖.๓ เรื่อง การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนท่ีเป็นจุดอ่อน ท้ังนี้เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน 
 ๖.๔ เรื่อง  การจัดกิจกรรมให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ 
 มติท่ีประชุม  เสนอให้โครงการเปิดบ้าน จัดกิจกรรมดังกล่าวไว้ในโครงการ  โดยเห็นชอบให้รองคณบดีฝ่าย
บริหารและวางแผนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ๖.๕ เรื่อง  การกําหนดบริเวณแฟลต ๒  เป็นสถานท่ีก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สูง ๑๒ ชั้น ซ่ึง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการขายทอดตลาดอาคารและแจ้งให้ผู้พักอาศัยภายในแฟลตขนย้ายสิ่งของออกไปยังบ้านพักท่ี
มหาวิทยาลัยจัดให้     
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
                               
 
 
           นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศรี       
              ผู้จดรายงานการประชุม 
  
 
 

 
 
 
 
 


