
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘  เม่ือวันพุธท่ี ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๘   

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

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน9 ลาวัณย9วิสุทธิ์ คณบดี    ประธานกรรมการ 
๒. อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝ=ายวิชาการ  กรรมการ 
๓. อ.วิทูรย9  ชิงถ)วยทอง รองคณบดีฝ=ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๔. อ.สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ ผู)แทนคณาจารย9   กรรมการ 
๕. อ.ธาดา  คําแดง  ผู)แทนคณาจารย9   กรรมการ 
๖. อ.สิริสวัสด์ิ  จึงเจริญนิรชร ผู)แทนหัวหน)าสาขาวิชา  กรรมการ 
๗. อ.วดีนาถ  วรรณสวัสด์ิกุล ผู)แทนหัวหน)าสาขาวิชา  กรรมการ 
๘. รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท9 ผู)ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๙. รศ.ดร.พิพัฒน9  พรหมมี  ผู)ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๐. นางพัชนีย9  พิชิตการณ9 ผู)ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. นางนุชนาฎ  พันธุ9ไชยศรี หัวหน)าสํานักงานคณบดี  เลขานุการ 
๑๒. นางดวงแวว  เชื้ออIอน  หัวหน)างานวิชาการ  ผู)ชIวยเลขานุการ 

รายนามผู)เข)ารIวมประชุม 
 นายไพศาล  ตันตสุทธิกุล ท่ีปรึกษาคณบดี 
รายนามผู)ไมIเข)าประชุม 
 ๑. อ.นิสากรณ9  สิมมา  รองคณบดีฝ=ายบริหาร  ติดภารกิจ 
 ๒. อ.ไชยวัฒน9  ทองช)อย ผู)แทนหัวหน)าสาขาวิชา  ติดภารกิจ 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน9  ลาวัณย9วิสุทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได)ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นวIาครบองค9ประชุมแล)ว  จึงกลIาวเปKดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตIอไปนี้ 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ)งตIอท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง แนะนํากรรมการใหมI คือ อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝ=ายวิชาการ แทนคนเดิมเนื่องจาก
ลาออก ซ่ึงเริ่มปฏิบัติหน)าท่ีตั้งแตIวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๒  เรื่อง  แจ)งการโปรดเกล)าฯ แตIงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู)ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เทพสตรี ต้ังแตIวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๑๑ ทIาน ดังนี้ 
  ๑) นายเฉลิมชัย  ผู)พัฒน9 
  ๒) นายชนศักด์ิ บIายเท่ียง 



    หน)า ๔ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๘ 

วันศุกร9ท่ี  ๑๐  กรกฎาคม   ๒๕๕๘     

 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ)งตIอท่ีประชุม 
  ๓) นางดวงสมร วรฤทธิ์ 
  ๔) นายธนาคม จงจิระ 
  ๕) นายปราโมทย9 โชติมงคล 
  ๖) นายพนม  ศรศิลปR 
  ๗) นายพีระศักด์ิ ศรีสุพล 
  ๘) นายวิชัย  ศรีขวัญ 
  ๙) นายสมชาย ฟTอนรําดี 
  ๑๐) นายสุเมธ แย)มนุIน 
  ๑๑) นายสุรชัย ชวัญเมือง 
  ท้ังนี้ มติสภามหาวิทยาลัย ได)พิจารณาเลือก นายสุเมธ แย)มนุIน เปUนอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๘ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน9   ลาวัณย9วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได)ขอให)คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘  เม่ือวันพุธท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  
เอกสารหน)า ๓-๘  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม  
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไมIมีการแก)ไข 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล)ว 
 ๓.๑ รศ.ดร.พิพัฒน9  พรหมมี ผู)ทรงคุณวุฒิ กรรมการ สืบเนื่องเอกสารหน)า ๗ เรื่อง การดําเนินการ
จัดทําสกูVปสั้น ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ9กิจกรรมท่ีคณะดําเนินการและเผยแพรIทาง You tube หรือเว็บไซต9 นั้นไมIทราบ
ดําเนินการเรียบร)อยแล)วหรือไมIอยIางไร เนื่องจากจะเปUนประโยชน9มากในชIวงการเปKดรับสมัครนักศึกษาใหมI 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน9  ลาวัณย9วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน ชี้แจงวIาในเรื่องดังกลIาวได)มอบหมายให)รองคณบดีฝ=าย
บริหารฯดําเนินการ และได)รับรายงานวIา นักวิชาการคอมพิวเตอร9กําลังดําเนินการรวบรวมข)อมูลและจัดทําตามมติท่ี
ประชุมตIอไป  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๒ รศ.ดร.พิพัฒน9 พรหมมี ผู)ทรงคุณวุฒิ กรรมการ สืบเนื่องเอกสารหน)า ๗ เรื่อง การเสนอขอปรับแก)
ระเบียบเก่ียวกับการขาดสอบ นั้น ผลการดําเนินการเปUนอยIางไร 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน9  ลาวัณย9วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน ชี้แจงวIา เรื่องดังกลIาวอยูIในข้ันตอนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยฯ จึงยังไมIทราบผลการพิจารณา หากดําเนินการเสร็จเรียบร)อยแล)วจะนําเข)าท่ีประชุมเพ่ือแจ)งให)ทราบ
ตIอไป 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 



 หน)า ๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๘ 

วันศุกร9ท่ี  ๑๐  กรกฎาคม   ๒๕๕๘     

  
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ประเด็นแจ)งเพ่ือพิจารณาข)อเสนอแนะโครงการ กิจกรรม เพ่ือสIงเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาคณะ ท้ัง ๕ ด)าน 
  ไมIมี 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง ท่ีปรึกษาคณบดี ผู)ทรงคุณวุฒิ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมIมี     
 ๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝ=ายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมIมี  
 ๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝ=ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมIมี 
 ๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝ=ายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา  
  ไมIมี 
 ๕.๕ เรื่อง ผู)แทนคณาจารย9เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมIมี 
 ๕.๖ เรื่อง ผู)แทนหัวหน)าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  อ.สิริสวัสด์ิ  จึงเจริญนิรชร ผู)แทนหัวหน)าสาขาวิชา กรรมการ เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาเก่ียวกับการ
จัดสรรพ้ืนท่ีหนIวยความจําในหน)าเว็บไซต9ของคณะฯนั้น จัดสรรอยIางไร  
  ผศ.ดร.ศุภวัฒน9  ลาวัณย9วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน ชี้แจงวIา ป]จจุบันการ Upload ข)อมูลยังไมIครบถ)วนทุก
สาขาวิชา ดังนั้นเม่ือทางสาขาวิชาใดพร)อมนําข)อมูลเผยแพรIประชาสัมพันธ9 สามารถดําเนินการได)เต็มท่ี  
     มติท่ีประชุม รับทราบและมอบให)หัวหน)าสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารจัดอบรมให)
ความรู)แกIหัวหน)าสาขาวิชาเก่ียวกับการจัดทําสกูVปภาพกิจกรรมตIาง ๆ ลง You tube   
 ๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ  
  ผศ.ดร.ศุภวัฒน9  ลาวัณย9วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน นําเสนอผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และภาค
พิเศษ ซ่ึงผIานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี 
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดังนี้ 
  ๑. ผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ  ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ จํานวน ๙๔ รายวิชา  และ กรณี
ขอแก) ร. หรือ I ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ จํานวน ๔ รายวิชา 
  ๒. ผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ จํานวน ๒๘ รายวิชา และ กรณี
ขอแก) ร. หรือ I  ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ จํานวน ๑ รายวิชา 
  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัติ 



หน)า  ๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๘ 

วันศุกร9ท่ี  ๑๐  กรกฎาคม   ๒๕๕๘     

 
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง  แจ)งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘  ในวันศุกร9 ท่ี ๑๐  
กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๕.๐๐ น.  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ปKดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 

 

 

                      นางนุชนาฎ    พันธุ9ไชยศรี       
              ผู)จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


