
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี  ๑๐ / ๒๕๕๖  เม่ือวันจันทรท่ี์  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖   
ณ  ห้องประชุม I -Tech  ชั้น ๒  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

******************************* 
 
รายนามคณะกรรมการผูม้าประชุม   

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน ์ ลาวัณย์วิสุทธิ ์ คณบด ี    ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา  รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. อาจารยว์ิทูรย ์ ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๔. อาจารย์ไชยวัฒน ์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๕. อาจารย์ธาดา  คําแดง  ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๖. อาจารย์สิริสวัสดิ ์ จึงเจริญนิรชร ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๗. อาจารย์วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๘. รศ.ดร.มนตร ี  ศิริปรัชญานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๙. รศ.ดร.พิพัฒน ์ พรหมมี  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๐.นางพัชนีย ์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๑. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศร ี หัวหน้าสํานักงานคณบด ี  เลขานุการ 
๑๒. นางดวงแวว  เชื้ออ่อน  หัวหน้างานวิชาการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามกรรมการผู้ไม่สามารถมาประชุม 
  ๑. อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ  ตดิภารกิจ 
  ๒. อาจารย์สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ  ผู้แทนคณาจารย ์   ติดราชการ 
รายนามผูเ้ข้าร่วมประชุม 
 นายไพศาล  ตันตสุทธิกุล ท่ีปรึกษาคณบด ี   
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ ์  คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง  การพิจารณาเห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่ จํานวน ๓ หลักสูตร และพิจารณาเห็นชอบปิดหลักสูตร  
จํานวน ๑ หลักสูตร  ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน 
๒๕๕๖   ดังนี้  
  ๑.๑.๑. พิจารณาเห็นชอบเปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗   
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 

 



หน้า  ๗ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖     

 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
  ๑.๑.๒. พิจารณาเห็นชอบเปิดหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) (อส.บ.) หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดดังเอกสารการประชุม  
  ๑.๑.๓. พิจารณาเห็นชอบเปิดหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
๒๕๕๗  สาขาวิชาครุศาสตรวิศวกรรม(๕ป)ี รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  ๑.๑.๔. พิจารณาเห็นชอบปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ พุทธศักราช 
๒๕๔๙  (หลักสูตรใหม่)  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๒ เรื่อง  ติดตามการก่อสร้างอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สูง ๑๒ ชั้น ๑ หลัง จํานวนเงิน  
ตามสัญญา ๑๑๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) กําหนดจ่ายเงินเป็นงวด ๆ รวม 
๒๐ งวด  กําหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  โดยห้างหุ้นส่วนจํากัด ยุวากรศุภภัณฑ์  
ผู้รับจ้าง กําลังดําเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา งวดงานท่ี ๑ โดยทําการเจาะ
สํารวจดินและก่อสร้างเสาเข็มพร้อมรายงานผลการทดสอบเสาเข็ม  หล่อคอนกรีตฐานราก - เสาตอม่อ  คศล.      
ทําบ่อเกระ บ่อซึม และถังน้ําใต้ดินพร้อมวาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ผนังกําแพงกันดิน พ้ืนโครงสร้างชั้นใต้ดิน  
กล่าวโดยสรุป ผลการติดตามการดําเนินการก่อสร้างอาคารฯในภาพรวมยังไม่ล่าช้า 
  มตท่ีิประชุม รับทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง  การเผยแพร่วารสารวิชาการ “เทพสตรี I-TECH” ปีท่ี ๘ ฉบับท่ี ๘  มกราคม - มิถุนายน ๒๕๕๖ 
โดยการส่งเอกสารเผยแพร่ไปยังสถาบันอุดมศึกษา ประมาณ ๔๐ แห่ง  ซึ่งทางหน่วยงานได้ตอบหนังสือขอบคุณและ
นําวารสารไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของคณะ ท้ังนี้ขอเชิญชวนให้คณาจารย์ส่งบทความอย่าง
ต่อเนื่อง  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  มตท่ีิประชุม รับทราบ 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๖ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๖  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๕ กันยายน  ๒๕๕๖  
เอกสารหน้า ๑๓ - ๑๖  ดงัรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑ อาจารย์นิสากรณ์  สิมมา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รองประธาน สืบเนื่องเอกสารหน้า ๑๔ 
ข้อ ๓.๑ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์คณะฯ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ได้ประชุมปรึกษาหารือและมีข้อสรุปในการ
พัฒนาเว็บไซต์ โดยมอบให้คุณชญาณ์พิมพ์ จตุพรเนตรทอง นักวิชาการศึกษา เป็นผู้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบตามท่ี
คณะกรรมการได้ประชุมตกลงร่วมกัน   จึงขอให้คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาวิธีการเข้าใช้งานระบบบริการ
สืบค้นห้องสมุดทาง http://itech.tru.ac.th  ซึ่งคุณชญาณ์พิมพ์ เป็นผู้นําเสนอในรปูแบบมัลติมีเดีย 



หน้า  ๘ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖     

 
 มติท่ีประชุม  รับทราบและเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเปลี่ยนภาพ และเพ่ิมไอคอนหลักสูตร
เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรท่ีได้รับการเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ังนี้ ประธานกล่าว
ขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ท่ีกรุณาช่วยกันพัฒนาปรับปรุงให้ดีข้ึน 
 ๓.๒ ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์   คณบดี ประธาน สืบเนื่องเอกสารหน้า ๑๖ ข้อ ๖.๑  เรื่อง 
คอมพิวเตอร์ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๒ ชํารุดใช้ไม่ได้บางเครื่อง นั้น เป็นเพราะสาเหตุระบบไฟฟ้า
ขัดข้อง ๑ เฟส  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ๔.๑  ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน ได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘   โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
ตลอดจนอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รองคณบดี  ผู้แทนคณาจารย์  ผู้แทน
หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสํานักงานคณบดี หัวหน้างานวิชาการ  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผน  
ปฏิบัติการประจําปี ๒๕๕๗  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม รับทราบ  
 ๔.๒  เรื่อง ถ่ายทอดประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี           
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพือ่ทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  จํานวน 
๑๑๔ รายวิชา   รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัต ิ
 ๕.๒ เรื่อง  พิจารณาอนุมัติผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ  ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๕   
กรณีขอแก้ ร  รวมจํานวน ๖ รายวิชา (เพ่ิมเติม ๓ รายวิชา)   รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัต ิ
 ๕.๓ เรื่อง  พิจารณา(ร่าง)นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับลดนโยบาย  จัดลําดับความสําคัญเพ่ือนําสู่การปฏิบัติ
จริงไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาคณาจารย์ นักศึกษาและด้านงานวิจัย 
 ๕.๔ เรื่อง พิจารณา(ร่าง)นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๖  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบ 
 



 
 หน้า  ๙ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๖ 
วันพุธท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖     

 

 วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
 ๕.๕  เรื่อง  พิจารณาแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียดดัง
เอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ และมอบให้เลขานุการติดตามงบประมาณของสาขาวิชาเทคโนโลยี
เครื่องกล จํานวน ๗๐,๐๐๐ บาท ซึ่งใช้งบประมาณเพ่ิมเติมจากส่วนกลาง รวม ๓ รายการ  
 ๕.๖ เรื่อง พิจารณา(ร่าง)แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
  มติท่ีประชุม  พิจารณาให้คณะกรรมการนําไปพิจารณาทบทวนและนําเข้าท่ีประชุมในครั้งถัดไป 
 ๕.๗ เรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒเิสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  รศ.ดร.พิพัฒน์  พรหมมี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เสนอเรื่องการจัดกิจกรรม Project Day โดยให้
นักศึกษาทุกสาขาวิชานําเสนอผลงานร่วมกัน และเชิญโรงเรียนภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาเยี่ยมชม
ผลงาน อาจจะมีการให้คะแนนผลงานโดยผู้เข้าชมและมีการมอบประกาศนียบัตรสําหรับผู้มีผลงานดีเด่น 
  นายไพศาล  ตันตสุทธิกุล  ท่ีปรึกษาคณบดี เสนอให้ส่งระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการ
ล่วงหน้า โดยเฉพาะเรื่องท่ีขอความคิดเห็น 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๕.๘ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  อาจารย์นิสากรณ์  สิมมา  เสนอเรื่องมหาวิทยาลัยกําลังดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการแจกแบบสอบถามความต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล  ระดับสาขาวิชา และระดับคณะวิชา 
คาดว่าจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเสร็จภายในวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ศกนี ้
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๕.๙ เรื่อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี 
 ๕.๑๐ เรื่อง ผู้แทนคณาจารย์เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี 
 ๕.๑๑ เรื่อง ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  อาจารย์สิริสวัสดิ์  จึงเจริญนิรชร  เสนอเรื่องความต้องการห้องเรียนคุณภาพ โดยมหาวิทยาลัยได้
ดําเนินการสํารวจความต้องการไปแล้ว และขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการดําเนินการแต่อย่างไร ซึ่งระยะเวลาได้ล่วงเลยมา
หลายเดือนแล้ว ไม่ทราบว่าจะมีการดําเนินการในเรื่องดังกล่าวหรือไม่อย่างไร 
  ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธาน กล่าวชี้แจงว่างบประมาณดังกล่าวได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  โดยสํานักงานอธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดจึงไม่
ดําเนินการ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 



 
หน้า  ๑๐ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๖ 
วันพุธท่ี  ๒๗  พฤศจิกายน   ๒๕๕๖     

 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
 ๕.๑๑ เรื่อง ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  อาจารย์วดีนาถ  วรรณสวัสดิ์กุล เสนอเรื่องความต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสารการจัดกิจกรรมของ
คณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือจะได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 
  มติ ท่ีประชุม  พิจารณามอบให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนดําเนินการจัดหาบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลข่าวสารกิจกรรมภายในสาขาวิชา และคณะ ให้ทันสมัยตามความต้องการ 
   
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง ปัญหาการขาดอัตรากําลังบุคลากรสายผู้สอน ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับคณะวิชาต้อง
ได้รับอนุมัติอัตราจากมหาวิทยาลัยเท่านั้น   
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
          
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
 
                       นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศร ี      
              ผูจ้ดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


