
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๗  เม่ือวันพุธท่ี  ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๗   

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

 
รายนามกรรมการผู้มาประชุม   

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี    ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์วิทูรย์  ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๓. อาจารย์สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๔. อาจารย์ธาดา  คําแดง  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๕. อาจารย์วดีนาถ วรรณสวัสด์ิกุล ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๖. รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๗. รศ.ดร.พิพัฒน์  พรหมมี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๘. นางพัชนีย์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๙. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสํานักงานคณบดี  เลขานุการ 
๑๐. นางดวงแวว  เชื้ออ่อน  หัวหน้างานวิชาการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามกรรมการผู้ไม่สามารถมาประชุมได้ 
 ๑. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ติดภารกิจ 
 ๒. อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ติดภารกิจ 
 ๓. อาจารย์ไชยวัฒน์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์   ติดภารกิจ 
 ๔. อาจารย์สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร ผู้แทนคณาจารย์   ติดภารกิจ 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
 นายไพศาล  ตันตสุทธิกุล ท่ีปรึกษาคณบดี 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง  มหาวิทยาลัยฯแจ้งกําหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันท่ี ๒๖-๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๗ สําหรับในวันพุธท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยจะนําบัณฑิตและมหาบัณฑิตผู้สําเร็จ
การศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน ๒,๑๗๔ คน  ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสายามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ ในการ
พระราชทานปริญญาบัตร ภาคบ่ายเวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร   
 มติท่ีประชุม รับทราบ 



 
หน้า  ๔ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๗ 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๗  สิงหาคม   ๒๕๕๗     

 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๗ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗  เม่ือวันพุธท่ี ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๕๗  
เอกสารหน้า ๓ - ๖  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยมีการแก้ไขเอกสาร หน้า ๕ ข้อ ๕.๑.๑ คําว่า “หลายหลาย
สถาบัน” แก้เป็น “หลากหลายสถาบัน” 
  
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑  เรื่อง  การเสนอขอปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  คณะได้
ดําเนินการยื่นเสนอต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  
จํานวน ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม   สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และสาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรม นั้น   มติท่ีประชุมสภาวิชาการพิจารณาแล้วไม่เห็นชอบให้ปิด  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการขอ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ และหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง)หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากใช้ศักยภาพ
อาจารย์จากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ท่ีมา 
 ประกาศคณะกรรมการประจําคณะ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  รายละเอียด หน้าปกหลังเล่มรายงานการประชุม   
 นโยบายท่ี ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต   
 นโยบายท่ี ๒ ด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
 นโยบายท่ี ๓ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
 นโยบายท่ี ๔ ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 นโยบายท่ี ๕  ด้านการบริหารจัดการ 
 ประเด็นแจ้งเพ่ือพิจารณา  ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาคณะ ท้ัง ๕ ด้าน  
 มติท่ีประชุม พิจารณาเสนอให้คณะสนับสนุนสาขาวิชาออก  Road Show ในเชิงรุกเพ่ือประชาสัมพันธ์
สาขาวิชา และแก้ปัญหาจํานวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อ   โดยเฉพาะสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ซ่ึงงดรับนักศึกษา
มาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕  ส่งผลให้ปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีนักศึกษาเข้าศึกษาต่อจํานวนน้อย  



      หน้า  ๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๗  สิงหาคม   ๒๕๕๗     
 

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง ท่ีปรึกษาคณบดี และผู้ทรงคุณวุฒิเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
      ไม่มี 
 ๕.๒  เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
   ไม่มี 
 ๕.๓  เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
    ไม่มี 
 ๕.๔  เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ไม่มี  
 ๕.๕  เรื่อง ผู้แทนคณาจารย์เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี 
 ๕.๖  เรื่อง ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี 
 ๕.๗  เรื่อง  พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
จํานวน ๑ รายวิชา จํานวน ๓ หมู่เรียน 
  - นักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคการศึกษา ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๖ รายวิชา จํานวน 
๘ หมู่เรียน และกรณีขอแก้ “ขส” จํานวน ๑ ราย รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ 
 ๕.๘ เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม เนื่องจาก
ครบวาระการปฏิบัติหน้าท่ี  โดยท่ีประชุมสาขาวิชามีมติเสนอชื่อ อาจารย์ประสิทธิ์  ไกรลมสม  แทน อาจารย์พีรญา  
เต่าทอง  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบ และให้คณะดําเนินการเสนอแต่งต้ัง ต่อไป 
 ๕.๙ เรื่อง พิจารณาการขอเปลี่ยนชื่อคณะจากเดิมชื่อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเปลี่ยนเป็น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ท้ังนี้เพ่ือความเป็นสากลมากข้ึนและเพ่ือให้ตรงกับเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ 
  มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบ 
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง การเสนอการจัดต้ังชมรมให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เพ่ือเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ต่อไป 
  มติท่ีประชุม  รับทราบและมอบให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารับผิดชอบไปดําเนินการรวบรวม
ข้อมูลเสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาในครั้งถัดไป 



 หน้า  ๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๗  สิงหาคม   ๒๕๕๗     

 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๒ เรื่อง  แจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗  ในวันพฤหัสบดีท่ี ๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น.  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
 
 
                       นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศรี       
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


