
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี  ๔ / ๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๖   
ณ  ห้องประชุม  I - TECH   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

******************************* 
               
ผู้มาประชุม   

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี    ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา  รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๔. อาจารย์วิทูรย์  ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๕. อาจารย์พีรญา เต่าทอง  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๖. อาจารย์สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 

 ๗. อาจารย์ไชยวัฒน์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๘. อาจารย์ปิยะพงษ์ แดงขํา  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๙. อาจารย์สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๐. นายจิตรเสน  จุติมา  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. นางพัชนีย์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๒. นายยงค์ยุทธ ปานสูง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๓. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสํานักงานคณบดี  เลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจําคณะ ประเภทผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา จํานวน ๒ ท่านคือ
อาจารย์สิริสวัสด์ิ  จึงเจริญนิรชร และอาจารย์พีรญา  เต่าทอง  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 
 
 



หน้า  ๑๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖     

 
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๒ เรื่อง  กําหนดการประชุม ๔ สภามหาวิทยาลัย ประจําปี ๒๕๕๖  ประกอบด้วยคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ๔ แห่ง ได้แก่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สภามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ และสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ระหว่างวันท่ี ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมโนโว 
เทลแบงคอก อิมแพค  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง  มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมรับการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร จังหวัดลพบุรี   ประมาณ
เดือนกันยายน ศกนี้ 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๑.๔ เรื่อง  กําหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชาและคณะวิชา ประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๕ โดยผศ.เพชรรัตน์  บริสุทธิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้กําหนดวันท่ีรับการประเมิน
ระดับสาขาวิชา ระหว่างวันท่ี ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และกําหนดวันรับการประเมินระดับคณะวิชา ระหว่าง
วันท่ี ๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖   รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ   
 ๑.๕ เรื่อง  โครงการค่ายอาสาจัดทําฝายหินท้ิงชะลอน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศต้นน้ําห้วยกระเสียว จัดโดย
คณะวิชา/ สาขาวิชา  ร่วมมือกับโครงการสิงห์สร้างค่าย ค่ายสร้างคน โครงการท่ี ๑๔ ระหว่างวันท่ี ๑-๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๖  ณ  วนอุทยานถํ้าเขาวง  ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
  
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๖ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖  
เอกสารหน้า ๑๗ - ๒๑  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
  
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑  ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการจัดทําคําสั่งฯเรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจําคณะ(กรรมการโดย
ตําแหน่ง) พร้อมรองประธานกรรมการ เสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี     
ท่ี ๑๘๙๓/๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 



หน้า  ๑๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖     

 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๒ ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการจัดทําคําสั่งฯ เรื่อง แต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา
ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี         
ท่ี ๑๘๙๔/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม  
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๓.๓ ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการจัดทําคําสั่งฯ เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เสนอคณบดีพิจารณาลงนาม  ตามคําสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ี ๓๙/
๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๓.๔ ฝ่ายเลขานุการได้ดําเนินการจัดทําหนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เสนอประธานสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕) ตามข้ันตอนท่ี
กําหนด  โดยเลขานุการสภาวิชาการได้นําเข้าท่ีประชุมตามระเบียบวาระท่ี ๔.๒ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณาในการ
ประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ เม่ือวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖  โดยท่ีประชุมมีมติให้แก้ไขคําผิดให้ถูกต้อง ก่อนเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
  
วาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง  พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๕ จํานวน ๒๒ 
รายวิชา  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 
 ๔.๒ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป) ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๕ 
จํานวน ๑๖ รายวิชา  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 
 ๔.๓ เรื่อง  พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ กรณีขอแก้ ร ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๕ 
และ ๒/๒๕๕๕ จํานวน ๑๔๐ คน  และนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป) กรณีขอแก้ ร ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๕  
จํานวน ๑ คน  รวมท้ังหมด ๑๔๑  คน   ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 
 ๔.๔ เรื่อง พิจารณาการเปิดจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง ๒ ปี)หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๕   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  ซ่ึงมีนักศึกษาภาคพิเศษท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี  
๓/๒๕๕๕  จํานวน ๕ ราย  มีนักศึกษาภาคปกติประจําภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๖ จํานวน ๑๓ คน 
 มติท่ีประชุม พิจารณาแต่งต้ังอนุกรรมการพิจารณาหาข้อสรุปร่วมกับสาขาวิชา  



หน้า  ๑๗ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๖ 

วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖     

 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณา 
 ๔.๕ เรื่อง  พิจารณาการจัดทําหลักสูตรใหม่ของสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ระหว่างหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต  กับหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
 มติท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบให้จัดทําหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
 ๔.๖ เรื่อง  พิจารณาส่งสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารชื่อบัญชีกองทุน I-Tech เพ่ือการศึกษาให้มหาวิทยาลัยฯ
ดําเนินการรวมบัญชีไว้ท่ีเดียวตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าท่ีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยคณะจัดทําบัญชีคุม
ยอดเงินควบคู่กับมหาวิทยาลัย หากคณะมีความประสงค์ท่ีจะประกาศให้ทุนการศึกษาให้ดําเนินการขอเบิกเงินท่ี
มหาวิทยาลัย 
 มติท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบ  

  
วาระท่ี ๕  เรื่องนโยบาย แนวทางการดําเนินงานคณะ  
 ๕.๑ เรื่อง การมอบหมายงานให้รองคณบดีรับผิดชอบกํากับดูแล ในช่วงระยะสั้นท่ีเป็นงานเร่งด่วน มีดังนี้ 
       รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  มอบหมายให้รับผิดชอบการจัดทําหลักสูตร  งานประกันคุณภาพการศึกษา 
                รองคณบดีฝ่ายบริหาร    มอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง  การเร่งรัดติดตามการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 
                รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มอบหมายให้รับผิดชอบโครงการออกค่ายอาสาพัฒนา การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  กิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม  งานซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
 
 วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง เสนอให้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยเน้นให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
       
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
             
 
 
           นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศรี       
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 


