
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘  เม่ือวันศุกร%ท่ี ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๘   

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

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน% ลาวัณย%วิสุทธิ์ คณบดี    ประธานกรรมการ 
๒. อ.นิสากรณ%  สิมมา  รองคณบดีฝ=ายบริหารฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝ=ายวิชาการ  กรรมการ 
๔. อ.วิทูรย%  ชิงถ)วยทอง รองคณบดีฝ=ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๕. อ.สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ ผู)แทนคณาจารย%   กรรมการ 
๖. อ.ธาดา  คําแดง  ผู)แทนคณาจารย%   กรรมการ 
๗. อ.ไชยวัฒน%  ทองช)อย ผู)แทนคณาจารย%   กรรมการ 
๘. อ.สิริสวัสด์ิ  จึงเจริญนิรชร ผู)แทนหัวหน)าสาขาวิชา  กรรมการ 
๙. อ.วดีนาถ  วรรณสวัสด์ิกุล ผู)แทนหัวหน)าสาขาวิชา  กรรมการ 
๑๐. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท% ผู)ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. รศ.ดร.พิพัฒน% พรหมมี  ผู)ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๒. นางพัชนีย%  พิชิตการณ% ผู)ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๓. นางนุชนาฎ  พันธุ%ไชยศรี หัวหน)าสํานักงานคณบดี  เลขานุการ 
๑๔. นางดวงแวว  เชื้ออJอน  หัวหน)างานวิชาการ  ผู)ชJวยเลขานุการ 

     
เริ่มประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน%  ลาวัณย%วิสุทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได)ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นวJาครบองค%ประชุมแล)ว  จึงกลJาวเปLดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตJอไปนี้ 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ)งตJอท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง การจัดโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย% บุคลากร และนักศึกษาสูJอาเซียน กับมหาวิทยาลัยยJางกุ)ง 
ประเทศสาธารณรัฐแหJงสหภาพเมียนมาร%  ระหวJางวันท่ี ๑๕ - ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  โดยความรJวมมือกันระหวJาง
คณะ ๔ คณะได)แกJ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ และคณะ
วิทยาศาสตร%ฯ  ในสJวนของคณะได)นําศิลปะแมJไม)มวยไทย ไปแสดงโชว%ซ่ึงผู)แสดงเปPนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟRาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร รวม ๖ คน  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
   
 
 



    หน)า ๔ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๕  สิงหาคม   ๒๕๕๘     

 
  
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๘ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน%   ลาวัณย%วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได)ขอให)คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน      
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘  เม่ือวันพุธท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘     
ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม  หน)า ๓ - ๖   
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไมJมีการแก)ไข 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล)ว 
 ไมJมี 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ประเด็นแจ)งเพ่ือพิจารณาข)อเสนอแนะโครงการ กิจกรรม เพ่ือสJงเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาคณะ ท้ัง ๕ ด)าน 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบให)มีการดําเนินการศึกษาความเปPนไปได)ในการจัดทําหลักสูตรสองปริญญา โดยการ
ทําความรJวมมือกับตJางประเทศ อาทิ ประเทศไต)หวัน หรือ ประเทศอินเดีย  โดยมอบหมายให)รองคณบดีฝ=ายวิชาการ
ดําเนินการ 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง ท่ีปรึกษาคณบดี ผู)ทรงคุณวุฒิ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  รศ.ดร.พิพัฒน%  พรหมมี  ผู)ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ แจ)งขJาวประชาสัมพันธ%เชิญชวนเข)ารJวมงานวิศวะ 
๕๘ ซ่ึงภายในงานเปPนการจัดแสดงผลงานในอดีตจนถึงปSจจุบันของนักศึกษาและอาจารย%คณะวิศวกรรมศาสตร% 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล)าเจ)าคุณทหารลาดกระบัง  ระหวJางวันท่ี  ๑๖ - ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ ศูนย%
นิทรรศการและการประชุมไบเทค   
  มติท่ีประชุม รับทราบ   
 ๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝ=ายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
   อ.นิสากรณ%  สิมมา รองคณบดีฝ=ายบริหารฯ กรรมการ แจ)งตJอท่ีประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง การจัด
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักศึกษาใหมJ ปTการศึกษา ๒๕๕๘  จํานวน ๒๕๑ คน  ในวันพุธท่ี ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ หอประชุม ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และโครงการพัฒนาภาวะผู)นําสําหรับนักศึกษา 
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในสังคม จํานวน ๓ รุJน ระหวJางวันท่ี ๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘      
ณ ห)องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๙๐ ปT มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 



หน)า  ๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๕  สิงหาคม   ๒๕๕๘     

 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝ=ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย  รองคณบดีฝ=ายวิชาการ กรรมการ แจ)งตJอท่ีประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง การจัด
โครงการอบรมและแขJงขันหุJนยนต%อัตโนมัติและบังคับมือ ระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ ชิงถ)วยรางวัลจากรัฐมนตรีวJาการ
กระทรวงศึกษาธิการ  โครงการดังกลJาวเกิดข้ึนโดยความรJวมมือระหวJางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับชมรมครู
หุJนยนต%ไทย ซ่ึงกําหนดจัดงานระหวJางวันท่ี ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุม ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
เทพสตรี  
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝ=ายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา  
  อ.วิทูรย%  ชิงถ)วยทอง  รองคณบดีฝ=ายกิจการนักศึกษา กรรมการ แจ)งตJอท่ีประชุม เรื่อง การจัด
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมJ ปTการศึกษา ๒๕๕๙  ในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.   
ณ ห)องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๙๐ ปT , โครงการหลJอเทียนและถวายเทียนเข)าพรรษา ระหวJางวันท่ี ๒๓-๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๙  และโครงการถJายทอดงานวิจัย นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ%ของอาจารย%แกJนักศึกษา ในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๔.๔๐ น. ณ ห)องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๙๐ ปT  
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๕.๕ เรื่อง ผู)แทนคณาจารย%เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมJมี 
 ๕.๖ เรื่อง ผู)แทนหัวหน)าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
    ไมJมี 
 ๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ  ภาคพิเศษ  
   อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝ=ายวิชาการ กรรมการ  นําเสนอผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ 
และภาคพิเศษ ซ่ึงผJานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ 
เม่ือวันท่ี ๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ ดังนี้ 
  ๑. ผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ  ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗  จํานวน ๕ รายวิชา และ กรณี
ขอแก) ร. หรือ I ประจําภาคฤดูร)อน ๒๕๕๖ จํานวน ๑ รายวิชา และภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗  จํานวน ๒ รายวิชา 
  ๒. ผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ จํานวน ๔ รายวิชา และ กรณี
ขอแก) ร. หรือ I  ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ จํานวน ๑ รายวิชา และขอแก) ขส. หรือ X ประจําภาคการศึกษา
ท่ี ๒/๒๕๕๗  จํานวน ๒ รายวิชา  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หน)า ๑๖-๒๒ 
  มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัติ 
 
 
 



หน)า  ๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๕  สิงหาคม   ๒๕๕๘     

 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๘ เรื่อง พิจารณาปรับปรุงแก)ไข รายชื่ออาจารย%ผู)รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศึกษา  ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได)รับทราบการให)ความเห็นชอบหลักสูตร เม่ือวันท่ี   
๙ ตุลาคม  ๒๕๕๗  ดังนี้ 
 รายชื่ออาจารย%ผู)รับผิดชอบหลักสูตร  (เดิม) 
 ๑. นางสาวณมน  วรธนานุวงศ% คุณวุฒิ วศ.ม. คอมพิวเตอร% 
 ๒. นายเอกรินทร%  บุญวัฒน%  คุณวุฒิ  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓. นายณัฐพล    อ่ึงน)อย  คุณวุฒิ  วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟRา 
 ๔. นายโชติวุฒิ  ประสบสุข คุณวุฒิ  ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 
 ๕. นายกฤษณะพงศ% แสงแก)ว  คุณวุฒิ  ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  
 ๖. นายวิจิตกร  คํารัตน%  คุณวุฒิ  ค.อ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ 
 ๗. นายธาดา  คําแดง  คุณวุฒิ  ค.อ.ม. ไฟฟRา 
 ๘. นายกรุงไกร  ปLงยศ  คุณวุฒิ  ค.อ.ม. ไฟฟRา 
 ๙. นายรุJงชัย  แกJนสากล คุณวุฒิ  ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟRา 
 ๑๐. นายยุทธนา  พงศ%พฤกษชาติ คุณวุฒิ  ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟRาสื่อสาร 
 ๑๑. นายสรศักด์ิ  คุณเจตน% คุณวุฒิ  ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟRาสื่อสาร 
 ๑๒. นายพหล  อุดรสถิต  คุณวุฒิ  ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟRาสื่อสาร 
 ๑๓. นางนิสากรณ% สิมมา  คุณวุฒิ  กศ.ม.  อุตสาหกรรมศึกษา 
 
 รายชื่ออาจารย%ผู)รับผิดชอบหลักสูตร  ขอปรับปรุงแก)ไขเปPน  
 ๑. นางสาวณมน  วรธนานุวงศ% คุณวุฒิ วศ.ม. คอมพิวเตอร% 
 ๒. นายสุชาติ  พันธ%พรหม คุณวุฒิ  วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓. นางสาวพัชรีพรรณ สมวงศ%  คุณวุฒิ  วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร% 
 ๔. นายไชยวัฒน%  ทองช)อย คุณวุฒิ  วศ.ม.  วิศวกรรมไฟฟRา 
 ๕. นายธาดา  คําแดง  คุณวุฒิ  ค.อ.ม. ไฟฟRา 
 ๖. นางนิสากรณ%  สิมมา  คุณวุฒิ  กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา 
 
 มติท่ีประชุม  พิจารณาเห็นชอบรายชื่ออาจารย%ประจําหลักสูตร ท่ีขอปรับปรุงแก)ไข 
 
 
 



หน)า  ๗ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๕  สิงหาคม   ๒๕๕๘     

 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง  แจ)งวันครบวาระการดํารงตําแหนJงคณะกรรมการประจําคณะ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
เทพสตรีท่ี ๕๕๙๔/๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ นั้น เพ่ือให)การดําเนินการจัดการประชุมเปPนไปได)ตJอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ คณะฯจะดําเนินการจัดให)มีการเลือกต้ังกรรมการประเภทผู)แทนคณาจารย% จํานวน ๓ ทJานและ
ผู)แทนหัวหน)าสาขาวิชา จํานวน ๒ ทJาน จากนั้นจึงให)คณะกรรมการโดยตําแหนJงและท่ีมาจากการเลือกต้ังเสนอชื่อ
กรรมการประเภทผู)ทรงคุณวุฒิและคัดเลือก จํานวน ๓ ทJาน ภายในเดือนสิงหาคม ศกนี้ 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๖.๒ เรื่อง  แจ)งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘  ในวันพุธท่ี ๕ สิงหาคม  
๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น.  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ปLดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 

 

 

                      นางนุชนาฎ    พันธุ%ไชยศรี       
              ผู)จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


