
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘  เม่ือวันพุธท่ี  ๒ กันยายน  ๒๕๕๘   

ณ  ห&องประชุม I -Tech ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
รายนามคณะกรรมการผู&มาประชุม   

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน7 ลาวัณย7วิสุทธิ์ คณบดี    ประธานกรรมการ 
๒. อ.นิสากรณ7  สิมมา  รองคณบดีฝ;ายบริหารฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. อ.วิทูรย7  ชิงถ&วยทอง รองคณบดีฝ;ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๔. อ.สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ ผู&แทนคณาจารย7   กรรมการ 
๕. อ.ธาดา  คําแดง  ผู&แทนคณาจารย7   กรรมการ 
๖. อ.ไชยวัฒน7  ทองช&อย ผู&แทนคณาจารย7   กรรมการ 
๗. อ.สิริสวัสด์ิ  จึงเจริญนิรชร ผู&แทนหัวหน&าสาขาวิชา  กรรมการ 
๘. อ.วดีนาถ  วรรณสวัสด์ิกุล ผู&แทนหัวหน&าสาขาวิชา  กรรมการ 
๙. รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท7 ผู&ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๐. รศ.ดร.พิพัฒน7 พรหมมี  ผู&ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. นางพัชนีย7  พิชิตการณ7 ผู&ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๒. นางนุชนาฎ  พันธุ7ไชยศรี หัวหน&าสํานักงานคณบดี  เลขานุการ 
๑๓. นางดวงแวว  เชื้ออJอน  หัวหน&างานวิชาการ  ผู&ชJวยเลขานุการ 

ผู&เข&ารJวมประชุม 
 นายไพศาล  ตันติสุทธิกุล ท่ีปรึกษาคณบดี 
ผู&ไมJเข&าประชุม 

อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝ;ายวิชาการ  ติดราชการ 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน7  ลาวัณย7วิสุทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได&ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นวJาครบองค7ประชุมแล&ว  จึงกลJาวเปLดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตJอไปนี้ 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ&งตJอท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง การเข&ารJวมโครงการแขJงขันโอลิมปLคหุJนยนต7 ชิงแชมปMประเทศไทย ประจําปN ๒๕๕๘  ซ่ึงจัดโดย
บริษัท แกมมาโก&(ประเทศไทย) จํากัด รJวมกับ สถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร7และคณิตศาสตร7    
โดยมีวัตถุประสงค7เพ่ือคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข&ารJวมการแขJงขัน (WRO 2015 : World Robot Olympiad 
2015) รอบชิงแชมปMโลก ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘  ณ กรุงโดฮาห7 ประเทศกาต&าร7  ในการนี้ คณะฯได&สJงนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารเข&ารJวมการแขJงขัน จํานวน ๔ คน  โดยมี อ.ดร.สกุล คํานวนชัย     
เปhนผู&ควบคุมทีม  ชื่อ “ลูกพระนารายณ7” ซ่ึงมีกําหนดการแขJงขัน รอบชิงแชมปMประเทศไทย ระหวJางวันท่ี ๒-๔ 
กันยายน ๒๕๕๘  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 



      หน&า  ๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๘ 

วันจันทร7ท่ี  ๑๒  ตลุาคม   ๒๕๕๘     

 
 วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๘ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน7   ลาวัณย7วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได&ขอให&คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน      
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันพุธท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘  
ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม  หน&า ๓ - ๘   
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยมีการแก&ไขเอกสาร หน&า ๘ ข&อ ๖.๑ เรื่อง แจ&งกําหนดการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  ข&อความเดิม “ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ ในวันพุธท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘” แก&ไขเปhน       
“ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘  ในวันพุธท่ี ๒ กันยายน ๒๕๕๘”   
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล&ว 
 ไมJมี 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ไมJมี 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง ท่ีปรึกษาคณบดี ผู&ทรงคุณวุฒิ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมJมี 
 ๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝ;ายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  อ.นิสากรณ7 สิมมา รองคณบดีฝ;ายบริหารและวางแผน รองประธาน แจ&งเพ่ือทราบ เรื่อง กําหนดการ
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ กิจกรรม เสริมสร&างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค7ของ
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด&านคุณธรรม จริยธรรม การทํางานเปhนทีม จิตบริการ ระหวJางวันท่ี ๒๖-๒๗ 
กันยายน  ๒๕๕๘  ณ ผึ้งหลวงแคมปMกราวด7รีสอร7ท  ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี  มีผู&เข&ารJวมโครงการท่ีลงชื่อ
ไว&ท้ังหมดจํานวน ๓๓ คน 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๕.๓  เรื่อง รองคณบดีฝ;ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมJมี(ไปราชการ) 
 ๕.๔ อ.วิทูรย7  ชิงถ&วยทอง รองคณบดีฝ;ายกิจการนักศึกษา กรรมการ แจ&งเพ่ือทราบ เรื่อง กําหนดจัด
โครงการภายในเดือน กันยายน ศกนี้ จํานวน ๒ โครงการ ได&แกJ ๑) กิจกรรมไหว&ครู ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ กันยายน 
๒๕๕๘ ณ อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นอกจากพิธีการไหว&ครูแล&ว ยังมีกําหนดการรับมอบ
ทุนการศึกษา จาก บริษัท ออโต& ไดแดกติก จํากัด และพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเดJน ประจําปN ๒๕๕๗ แกJ อาจารย7
ภาณุวัฒน7  หุJนพงษ7    ๒) โครงการถJายทอดงานวิจัยสูJชุมชน ในวันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนวัดถนนแค   
ต.ถนนใหญJ โดยการถJายทอดเทคโนโลยีการผลิตแกlสชีวภาพจากมูลสุกรและการผลิตกระแสไฟฟnาด&านพลังงาน
แสงอาทิตย7 ให&ชุมชนได&รับความรู&และนําไปใช&ประโยชน7ได&จริง 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 

  



 หน&า  ๗ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๘ 

วันจันทร7ท่ี  ๑๒  ตลุาคม   ๒๕๕๘     

 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๕ เรื่อง ผู&แทนคณาจารย7เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมJมี 
 ๕.๖ เรื่อง ผู&แทนหัวหน&าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  อ.วดีนาถ  วรรณสวัสด์ิกุล ผู&แหนหัวหน&าสาขาวิชา กรรมการ แจ&งเพ่ือพิจารณา เรื่อง สํานักงานพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย7 จังหวัดลพบุรี ได&จัดกิจกรรมวันเยาวชนแหJงชาติจังหวัดลพบุรี ประจําปN ๒๕๕๘     
ในวันจันทร7ท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อาคารเอนกประสงค7โรงเรียนเทศบาลเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยมี
วัตถุประสงค7เพ่ือกระตุ&นให&ทุกสJวนของสังคม ท้ังภาครัฐและเอกชนให&ความสนใจรJวมมือกันพัฒนาเยาวชน  จึงเรียน
เสนอเพ่ือพิจารณาสนับสนุนกิจกรรมตามท่ีเห็นสมควร 
  มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบ  โดยมอบผู&แทนหัวหน&าสาขาวิชาและรองคณบดีฝ;ายวิชาการนําหุJนยนต7
ไปจัดแสดงเพ่ือประชาสัมพันธ7และสนับสนุนกิจกรรมดังกลJาว 
 ๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ  ภาคพิเศษ  
   ผศ.ดร.ศุภวัฒน7  ลาวัณย7วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน  นําเสนอผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ ซ่ึงผJานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ เม่ือ
วันท่ี  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ดังนี้ 
  ๑. ผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ  ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗  จํานวน ๒ รายวิชา และประจํา
ภาคฤดูร&อน ปNการศึกษา ๒๕๕๗ จํานวน ๕ รายวิชา รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  ๒. ผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ  ขอแก& ร หรือ I ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ จํานวน ๒ 
รายวิชา รายละเอียดดังเอกสารการประชุม   
  มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัติ โดยมีข&อสังเกต รายวิชาเตรียมฝoกประสบการณ7วิชาชีพการจัดการ รหัส 
ทล ๕๐๐๓๔๑๐ ซ่ึงนักศึกษามีผลการศึกษาระดับ A จํานวน ๑๑ คน นั้น ผู&สอนมีการวัดผลและประเมินโดยวิธีสอบ
หรือไมJอยJางไร และนักศึกษาท่ีไมJผJาน จํานวน ๓ คน มีข&อสังเกตคือ ออกฝoกงานไมJได&  ท้ังนี้ มอบให&รองคณบดี          
ฝ;ายวิชาการติดตามและรายงานข&อสังเกตให&ทราบ  
 ๕.๘ เรื่อง พิจารณาขอปLดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต    
  ผศ.ดร.ศุภวัฒน7  ลาวัณย7วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน นําเสนอเพ่ือพิจารณา เรื่อง ขอปLดหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต(ทล.บ.) จํานวน ๓ หลักสูตร เนื่องจากพัฒนาหลักสูตรใหมJ พุทธศักราช ๒๕๕๗ และงดรับนักศึกษาต้ังแตJปN
การศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘  ดังนี้ 
  ๑) สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟnาอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
  ๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) 
  ๓) สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)    
  มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบปLดหลักสูตร  โดยให&อาจารย7ผู&รับผิดชอบหลักสูตรดูแลนักศึกษาจนกวJา
นักศึกษาคนสุดท&ายจะสําเร็จการศึกษา 



หน&า  ๘ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๘ 

วันจันทร7ท่ี  ๑๒  ตลุาคม   ๒๕๕๘     

 
 
 ๕.๙ เรื่อง พิจารณาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจําปNการศึกษา ๒๕๕๗  
   ผศ.ดร.ศุภวัฒน7 ลาวัณย7วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน นําเสนอผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจําปN
การศึกษา ๒๕๕๗  จํานวนท้ังหมด ๔ หลักสูตร นั้น คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
แจ&งผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม ได&คะแนน ๐.๘๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน  จากการวิเคราะห7ผลการ
ประเมิน พบวJา การบริหารจัดการหลักสูตรไมJเปhนไปตามเกณฑ7มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. ในสJวนของ
อาจารย7ประจําหลักสูตร ตามองค7ประกอบท่ี ๑ ทําให&ไมJผJานการประเมิน จํานวน ๓ หลักสูตร รายละเอียดดังเอกสาร
การประชุม 
   มติท่ีประชุม  รับทราบผลการประเมินและให&คณะเรJงรัดดําเนินการปรับปรุงอาจารย7ประจําหลักสูตร
ให&เปhนไปตามเกณฑ7มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.  จํานวน ๓ หลักสูตร กJอนท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาท่ี ๒  ปNการศึกษา ๒๕๕๘  สําหรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตJอเนื่อง)    
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ เรื่อง  ขอทราบผลการดําเนินงานรายการปรับปรุงอาคารเรียน ๑๔ ตามท่ีได&รับงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ จํานวน ๒,๘๙๑,๖๐๐ บาท ไมJทราบดําเนินการได&หรือไมJอยJางไร  
  ผศ.ดร.ศุภวัฒน7 ลาวัณย7วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน ชี้แจงวJา งบประมาณดังกลJาวมหาวิทยาลัยได&นําไปใช&
เปhนคJาสาธารณูปโภคท้ังหมด  เนื่องจาก ไมJสามารถดําเนินการหาผู&รับจ&างได&ทันภายในปNงบประมาณ แตJคณะฯ    
จะได&รับงบประมาณทดแทนในปNงบประมาณถัดไป นอกจากนี้คณะฯยังไมJสามารถดําเนินการจัดหาครุภัณฑ7         
ชุดทดลองเครื่องมือวัดกlาซคาร7บอนไดออกไซด7 จํานวน ๒๒๖,๖๐๐ บาท ของสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม     
ได&ทันภายในปNงบประมาณ ท้ังสองรายการทําให&คณะเสียประโยชน7ท่ีพ่ึงจะได&รับ   
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๖.๒ เรื่อง  แจ&งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๘  ในวันจันทร7ท่ี ๑๒ ตุลาคม  
๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น.  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ปLดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 

                      นางนุชนาฎ    พันธุ7ไชยศรี       
              ผู&จดรายงานการประชุม 
 
 
 


