
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๗  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๗   

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

 
รายนามคณะกรรมการผู้มาประชุม   

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี    ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา  รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. อาจารย์วิทูรย์  ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๔. อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๕. อาจารย์สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๖. อาจารย์ไชยวัฒน์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๗. อาจารย์ธาดา  คําแดง  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๘. อาจารย์วดีนาถ วรรณสวัสด์ิกุล ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๙. อาจารย์สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๑๐. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๒. นางพัชนีย์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๓. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสํานักงานคณบดี  เลขานุการ 
๑๔. นางดวงแวว  เชื้ออ่อน  หัวหน้างานวิชาการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

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  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีนักศึกษาใหม่ท่ีลงทะเบียนแล้ว จํานวน 
๒๕๒ คน ซ่ึงเป็นจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา ท้ังนี้ เนื่องมาจากการจัดทําหลักสูตรต่อเนื่อง โดยแขนง
วิชาการจัดการอุตสาหกรรม มีจํานวนนักศึกษาใหม่ท่ีเลือกเข้าศึกษาต่อมากท่ีสุดเป็นอันดับหนึ่งของคณะฯ รองลงมา
เป็นแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและ   
การสื่อสาร  แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  และแขนงวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตามลําดับ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 



หน้า  ๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๓  กันยายน   ๒๕๕๗     

 
 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๗ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗  เม่ือวันพุธท่ี ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  
เอกสารหน้า ๓ - ๖  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยมีการแก้ไขเอกสาร หน้า ๓ ข้อ ๑.๑ คําว่า “สายาม
มกุฎราชกุมาร” แก้เป็น “สยามมกุฎราชกุมาร” 
  
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑  เรื่อง  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการเสนอแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗   
รายละเอียดตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ี ๓๘๙๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗   
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 ๓.๒  อาจารย์วิทูรย์  ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ สืบเนื่องเรื่องการจัดต้ังชมรมให้
นักศึกษา นั้น ยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลความสนใจของนักศึกษาได้ท้ังหมด เนื่องจากยังไม่เปิดภาคเรียน แต่ได้
สอบถามความต้องการจากนักศึกษาบางส่วนท่ีมาเรียนปรับพ้ืนฐานและจากคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีพบว่าสนใจ
ชมรมจักรยาน  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๓  อาจารย์ไชยวัฒน์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ สืบเนื่องเรื่องการเปลี่ยนชื่อคณะ ไม่ทราบถึง
ข้ันตอนไหน 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน ชี้แจงว่า ขณะนี้ได้เสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาโดย
จะต้องเสนอผ่านท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ(ก.บ.ม.) ให้ความเห็นชอบ แล้วจึงเสนอสภาวิชาการ 
และสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ จากนั้นมหาวิทยาลัยฯจะดําเนินการแจ้งต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือ
เสนอกระทรวงศึกษาธิการ(สภาการศึกษา) พิจารณาตามระเบียบราชการต่อไป โดยการออกกฎกระทรวงฉบับใหม่ 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ท่ีมา 
 ประกาศคณะกรรมการประจําคณะ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  รายละเอียด หน้าปกหลังเล่มรายงานการประชุม   
 นโยบายท่ี ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต   
 นโยบายท่ี ๒ ด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี   



   หน้า  ๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๓  กันยายน   ๒๕๕๗     

 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 นโยบายท่ี ๓ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
 นโยบายท่ี ๔ ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 นโยบายท่ี ๕  ด้านการบริหารจัดการ 
 ประเด็นแจ้งเพ่ือพิจารณา  ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาคณะ ท้ัง ๕ ด้าน  
 มติท่ีประชุม พิจารณาเสนอให้คณะดําเนินการ ดังนี้ 
  ๑. เรื่อง การสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษา โดยเน้นเรื่อง ภาวะผู้นํา 
  ๒. เรื่อง การประชาสัมพันธ์สาขาวิชาและแขนงวิชา โดยเสนอเป็นนโยบาย เร่งด่วน 
  ๓. เรื่อง การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในเวทีต่าง ๆ เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้
คณะเป็นท่ีรู้จักและสร้างความสนใจต่อการเข้าศึกษาต่อ 
  ๔. เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (รายบุคคล) โดยเน้นเรื่องคุณวุฒิ และตําแหน่งทางวิชาการ 

 

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 พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ดังนี้ 
   - นักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคการศึกษา ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
  - นักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ กรณีขอแก้ “I” จํานวน ๑ ราย 
รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ 
  



หน้า  ๗ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๓  กันยายน   ๒๕๕๗     

 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๘  เรื่อง พิจารณาแก้ไขหลักสูตร จํานวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 
  -  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยเพ่ิมเติมข้อความ   แก้ไขรหัสวิชา Hydraulics and Pneumatic Systems for 
Electrical Technology จากรหัส ๕๐๐๑๓๐๖ เปลี่ยนเป็นรหัส ๕๑๐๑๓๐๖ และแก้ไขหน่วยกิตรายวิชาวัสดุ
วิศวกรรม จาก ๓(๒-๒-๕) แก้ไขเป็น ๓(๓-๐-๖)    รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  -  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม( ๔ ปี) หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยแก้ไขจํานวนหน่วยกิต รายวิชาวัสดุวิศวกรรม  จาก ๓(๒-๒-๕) แก้ไขเป็น ๓(๓-๐-๖) 
รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  พิจารณาเห็นชอบ   
 ๕.๙  เรื่อง พิจารณาคัดเลือกหัวหน้าสาขาวิชา จํานวน ๓ สาขาวิชา ดังนี้ 
  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
       �สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม             เสนอชื่อ  อาจารย์สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ 
       �สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  เสนอชื่อ  อาจารย์พัชรีพรรณ  สมวงศ์  
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
       �สาขาวิชา อุตสาหกรรมศึกษา  เสนอชื่อ  อาจารย์นิสากรณ์  สิมมา 
 มติท่ีประชุม  พิจารณาเห็นชอบ 
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ เรื่อง  แจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗  ในวันพุธท่ี ๓  กันยายน 
๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น.  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
 
                      นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศรี       
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 


