
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ เม่ือวันอังคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ  หองประชุม I -Tech ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายนามคณะกรรมการผูมาประชุม
๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธานกรรมการ
๒. อ.ดร.สกุล คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ
๓. อ.นิสากรณ สิมมา รองคณบดีฝายบริหารฯ กรรมการ
๔. อ.วิทูรย ชิงถวยทอง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
๕. ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๖. อ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๗. อ.ปยะพงษ แดงขํา ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๘.  อ.วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ
๙. อ.โชติวุฒิ ประสพสุข ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ
๑๐. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๑. รศ.ดร.พิพัฒน พรหมมี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๒. นางพัชนีย พิชิตการณ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๓. นางนุชนาฎ พันธุไชยศรี หัวหนาสํานักงานคณบดี เลขานุการ
๑๔. นางดวงแวว เชื้อออน หัวหนางานวิชาการ ผูชวยเลขานุการ

รายนามผูเขารวมประชุม
นางมัญชุมาศ จักรสิรินนท ท่ีปรึกษาคณบดีดานพัฒนาสังคม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานท่ีประชุมไดตรวจสอบจํานวน

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นวาครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงตอท่ีประชุม

๑.๑ เรื่อง การจัดแขงขันกีฬาเจาหนาท่ีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งท่ี ๒๖
“ลวะศรีเกมส” ในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเปนเจาภาพ โดยมีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี รวมการแขงขันในครั้งนี้

ท่ีประชุม รับทราบ



หนา ๔
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙

วันพุธท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงตอท่ีประชุม
๑.๒ เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ ท่ีไดรับ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนท่ีเชิดชูยิ่งชางเผือก ชั้นประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.) สายสะพายท่ี ๒
ท่ีประชุม รับทราบ

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙
ผศ.ดร.ศุภวัฒน   ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธานท่ีประชุมไดขอใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๓ - ๗

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไขขอความ หนา ๖ ขอ ๕.๓ คําวา “อยูในระดับ
มาก” แกไขเปน “อยูในระดับดีมาก”

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว
ไมมี

วาระท่ี ๔ เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ
ประเด็นแจงเพ่ือพิจารณา
 พิจารณาขอเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสงเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ

ท้ัง ๕ ดาน
ท่ีประชุม ไมมีขอเสนอแนะ

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
๕.๑ เรื่อง ท่ีปรึกษาคณบดี ผูทรงคุณวุฒิ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ไมมี
๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ไมมี
๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ไมมี
๕.๔ เรื่อง รองคณบดฝีายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

อ.วิทูรย  ชิงถวยทอง  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ แจงตอท่ีประชุมเพ่ือทราบเรื่องการ
จัดกิจกรรมออกคายอาสาพัฒนาชุมชน โดยมีอาจารยและนักศึกษาภาคปกติเขารวมกิจกรรม ณ สวนสัตวจังหวัด
ลพบุรี ในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมท่ีทําไดแก การตีเสนจราจร ทาสีรั้ว ทาสีรถราง



หนา ๕
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙

วันพุธท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
ในชวงกลางเดือนหนามหาวิทยาลัยกําหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม โดยมอบหมายใหรอง

คณบดีฝายกิจการนักศึกษาทุกคณะเขารวมกิจกรรมพรอมดวยคณะกรรมการจัดกิจกรรม ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรม
กําหนดแบงนักศึกษาออกเปนกลุม ๆ ละประมาณ ๒๐๐ คน ระยะเวลา ๒ วัน จนครบทุกคณะ กิจกรรมวันแรกเปน
กิจกรรมละลายพฤติกรรมตามฐานตาง ๆ  วันท่ีสองเปนกิจกรรมกระบวนการเนนใหความรูดานการเขาสังคมใหม
เพ่ือนใหมสิ่งแวดลอมใหม ชวงบายวันท่ีสองใหความรูดานคุณธรรมจริยธรรม

ท่ีประชุม  รับทราบ
๕.๕ เรื่อง ผูแทนคณาจารยเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ เสนอท่ีประชุมพิจารณา เรื่อง การทบทวน
แบบฟอรมสํารวจสถานท่ีฝกประสบการณวิชาชีพใหเหมาะสมกับการนําไปใชจริง โดยตั้งขอสังเกตดังนี้

๑. ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ไมชัดเจน
๒. หัวขอ “รายชื่อนักศึกษา” เสนอใหตัดคําวา “ราย” ออก
๓. หัวขอ ลักษณะงานประจําของสถานประกอบการท่ีฝกประสบการณ นักศึกษาไมทราบจะเขียน

อยางไร
๔. หัวขอ แผนท่ีเดินทาง เสนอใหระบุจุดเริ่มตนท่ีชัดเจนเพ่ือสรางความเขาใจระหวางผูเขียนและ

อาจารยท่ีจะออกไปนิเทศนักศึกษา
มติท่ีประชุม เห็นดวยและมอบหมายใหรองคณบดีฝายวิชาการรับไปดําเนินการตามขอสังเกตและ

ตามท่ีเห็นสมควร
๕.๖ เรื่อง ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

อ.โชติวุฒิ  ประสพสุข  ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ แจงตอท่ีประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง การเสนอ
งานวิจัยในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยขอนแกน นั้น มีแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล และการจัดการ
อุตสาหกรรม  ไดเขารวมการประชุมวิชาการ

ท่ีประชุม รับทราบ
๕.๗ เรื่อง พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับป

๒๕๕๗ โดย อ.ดร.สกุล   คํานวนชัย  รองคณบดีฝายวิชาการ  รองประธาน ขอใหคณะกรรมการพิจารณาการ
เพ่ิมรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะดาน วิชาเอกเลือกและหมวดวิชาเลือกเสรี ซึ่งเปนการขอปรับปรุง
เล็กนอย ระดับรายวิชา ไมกระทบโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร ดัง
รายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา ๑๗-๒๖

มติท่ีประชุม  ไมอนุมัติ เนื่องจากพบขอบกพรองและขอมูลยังสรุปไมได  จึงมอบใหรองคณบดีฝาย
วิชาการนําเขาท่ีประชุมในครั้งถัดไป



หนา ๖
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙

วันพุธท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
๕.๘ เรื่อง แจงผลการพิจารณาคุณภาพวารสารวิชาการ “เทพสตรี I-TECH” เพ่ือเขาสูฐานขอมูล TCI และ

จัดกลุมคุณภาพวารสารประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙
ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธาน แจงผลการพิจารณาวารสารวิชาการ เทพสตรี I-TECH

โดยศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center: TCI) ไดทําการประเมินคุณภาพ
วารสารเสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวา วารสารวิชาการ เทพสตรี I-TECH ไดรับการคัดเลือกเขาสูฐานขอมูล TCI และ
ไดถูกจัดคุณภาพใหเปน วารสารกลุมท่ี ๒ จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม
หนา ๒๘ นอกจากนี้ ทางศูนย TCI ไดแจงใหคณะฯดําเนินการพัฒนาคุณภาพวารสารเพ่ือปรับกลุมคุณภาพวารสาร
ตามขอเสนอแนะสําคัญ ๆ รวม ๔ ประเด็น ไดแก

- วารสารไมมีปริมาณการอางอิงระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗
- เกณฑการประเมินเรื่องกติกาและรูปแบบการตีพิมพของวารสาร
- เกณฑการประเมินเรื่องเว็บไซตของวารสาร
- วารสารไมมีระบบการสงบทความแบบออนไลน
รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  กลาวแสดงความยินดีกับคณะฯท่ีวารสาร

ไดรับการคัดเลือก จากขอเสนอแนะของศูนย TCI วารสารฯยังตองพัฒนาอีกหลายขอก็ขอเปนกําลังใจใหคณะฯและ
ทีมงานพัฒนาตอไป

ผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธาน สอบถามเรื่องการระบุตนสังกัดของผูทรงคุณวุฒิใน
กองบรรณาธิการ กรณี เกษียณอายุราชการแลวไมไดทํางานหรือมีตําแหนงอ่ืนๆ ในหนวยงานราชการหรือหนวยงาน
เอกชนจะระบุตนสังกัดอยางไร

รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ แนะนําใหตัดออก หรือเลือกคนอ่ืนท่ีสามารถ
ระบุตนสังกัดไดจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพวารสารตามขอเสนอแนะของศูนย TCI

อ.ปยะพงษ  แดงขํา ผูแทนคณาจารย กรรมการ สอบถามเรื่องการรับบทความออนไลน
รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  แนะนําใหใชระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส

ออนไลน โดยใชระบบ Thai Journal Online หรือเรียกชื่อยอวา ThaiJO เปนระบบฐานขอมูลวารสาร
อิเล็กทรอนิกสกลางของประเทศไทย ระบบดังกลาวชวยใหกองบรรณาธิการสามารถจัดการงานเอกสารใหเปนระบบ
ระเบียบ รวดเร็ว และมีรูปแบบวารสารท่ีมีความเปนมาตรฐานสากล ระบบ ThaiJO ชวยทํางานตั้งแตการประกาศ
รับบทความจากนักวิจัย การรับบทความ การตรวจพิจารณาเนื้อหาเพ่ือประเมินบทความโดยบรรณาธิการ กอนสงให
ผูทรงคุณวุฒิ จนถึงการตรวจพิสูจนอักษร การจัดวางโครงหนาของบทความ โดยสรุป ThaiJO มีฟงชั่นการทํางาน
วารสารหลัก ๆ อยู ๓ สวนไดแก ระบบการจัดการเนื้อหาของวารสาร ระบบสมาชิกของวารสาร และระบบ Online
Submission หรือ ระบบ Review Process ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือก็นําระบบ
ThaiJO มาใชในการจัดทําวารสารวิชาการเชนกัน

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบใหคณะจัดทําโครงการศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดทําวารสารวิชาการ ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เพ่ือนํามาพัฒนาคุณภาพวารสารตามขอเสนอแนะตอไป



หนา ๗
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙

วันพุธท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ
๖.๑ อ.ปยะพงษ แดงขํา ผูแทนคณาจารย กรรมการ สอบถามเรื่อง เกณฑการตอสัญญาจางของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา มีความคืบหนาอยางไร เนื่องจาก ระยะเวลาตามสัญญาจางจะครบกําหนดในเดือนกันยายน ศกนี้
และอาจารยหลายทานจะตองถูกประเมินเพ่ือตอสัญญา จึงตองการทราบเกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัยกําหนด
อยางไรหรือใชเกณฑเดิม

ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์  คณบดี ประธาน  แจงวา มหาวิทยาลัยฯยังไมกําหนดหรือแจงใหคณะฯ
ดําเนินการอยางเปนทางการ  จึงไมสามารถใหคําตอบท่ีชัดเจนได

ท่ีประชุม  รับทราบ
๖.๒ เรื่อง ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธาน แจงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา

คณะ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ ในวันพุธท่ี ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มติท่ีประชุม รับทราบ

ปดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
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