
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๗  เม่ือวันพุธท่ี  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๗   

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

 
รายนามคณะกรรมการผู้มาประชุม   

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

รายนามคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
 อาจารย์ไชยวัฒน์  ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์   ติดภารกิจ 
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   หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ 
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้วเม่ือวันท่ี
๗  มีนาคม  ๒๕๕๗   ท้ังนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  คณะได้ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาในระบบโควตาและระบบ  
รับตรง  โดยมีนักศึกษาท่ีสนใจเข้าศึกษาต่อ  จํานวน  ๑๕๐  คน  และมีกําหนดการรับสมัครใหม่อีกครั้งพร้อม
มหาวิทยาลัยในวันท่ี ๑๙ - ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๗   รายละเอียดดังเอกสารการประชุม  
 



หน้า  ๔ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๗     
 

วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับทราบและมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงแก้ไขชื่อย่อคุณวุฒิและคํานําหน้าชื่ออาจารย์ประจํา
หลักสูตร และอาจารย์ประจํา ลําดับท่ี ๗ และ ๘ 

 ๑.๒  เรื่อง  คณะฯกําหนดจัดโครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและศึกษาดูงาน
ด้านกระบวนการบริหารจัดการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ระหว่างวันท่ี ๙ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี
คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมโครงการ ประมาณ ๓๐ คน 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๗ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗  เม่ือวันอังคารท่ี  ๑  เมษายน  ๒๕๕๗  
เอกสารหน้า ๑๒ - ๑๕  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑  เรื่อง รายงานผลการใช้บริการห้องสมุดคณะ ซ่ึงแบ่งการให้บริการเป็นสองส่วน ได้แก่ การให้บริการ
การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และการให้บริการหนังสือ วารสาร ตํารา ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับทราบและมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดดําเนินการสํารวจหนังสือท่ีนักศึกษายืมมากท่ีสุด
และมีจํานวนเพียงพอสําหรับการให้บริการหรือไม่   
 ๓.๒  ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน สืบเนื่องเอกสารหน้า ๑๔ ข้อ ๓ เรื่องการมอบ
ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ซ่ึงมีกําหนดการมอบทุนในวันไหว้ครู 
 มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการดําเนินการ  
 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ท่ีมา 
 ประกาศคณะกรรมการประจําคณะ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  รายละเอียด หน้าปกหลังเล่มรายงานการประชุม   
 นโยบายท่ี ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต   
 นโยบายท่ี ๒ ด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
 



 
  หน้า  ๕ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ 
วันพุธท่ี  ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๗     

 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 นโยบายท่ี ๓ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
 นโยบายท่ี ๔ ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 นโยบายท่ี ๕  ด้านการบริหารจัดการ 
 ประเด็นแจ้งเพ่ือพิจารณา  ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาคณะ ท้ัง ๕ ด้าน  
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน ขอหารือคณะกรรมการเรื่องการจัดทําหลักสูตร ระดับ
บัณฑิตศึกษา ซ่ึงคณะได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๕๗  ท้ังนี้ ได้พิจารณาทบทวนในเบ้ืองต้นพบว่า
คณะยังขาดอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวนมาก ประกอบกับมหาวิทยาลัยไม่สนับสนุนอัตราคณาจารย์ใหม่ เนื่องจาก
ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก  จึงขอความเห็นคณะกรรมการว่าควรยกเลิกการจัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไป
ก่อนจนกว่าจะมีความพร้อม 
 มติท่ีประชุม  พิจารณาเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว โดยให้ดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ไปใช้
ในโครงการกิจกรรมท่ีสนับสนุนการทําผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการแทน  ท้ังนี้
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะให้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ให้ชัดเจน 
พร้อมท้ังดําเนินการสํารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของทุกสาขาวิชาภายในคณะ เพ่ือศึกษา
ความเป็นไปได้ในการจัดทําหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ตรงกับความต้องการของชุมชน 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง ท่ีปรึกษาคณบดี และผู้ทรงคุณวุฒิเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
    ๕.๑.๑. เรื่อง  การปลูกฝังให้นักศึกษาอ่านหนังสือเพ่ิมมากข้ึน 
  ๕.๑.๒. เรื่อง  การให้บริการห้องสมุด เสนอให้นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการได้ท้ังในและนอกเวลา
ราชการโดยมีเจ้าหน้าท่ีดูแล 
  ๕.๑.๓. เรื่อง การให้บริการสัญญาณ WIFI ซ่ึงนักศึกษาสามารถใช้ Notebook สืบค้นข้อมูลได้ทุกท่ีทุก
เวลา ซ่ึงถือว่าเป็นห้องสมุดท่ีใหญ่ท่ีสุดแล้ว คณะเพียงแต่จัดทําซุ้มท่ีนั่งพร้อมกระดานไวท์บอร์ด ไฟส่องสว่าง       
   มติท่ีประชุม  รับทราบและรับไปดําเนินการ   
 ๕.๒  เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
   ไม่มี 
 ๕.๓  เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
   ๕.๓.๑  เรื่อง กําหนดการจัดโครงการอบรมเทคนิคการสอนและวัดประเมินผลให้แก่คณาจารย์ภายใน
และภายนอกคณะ ในวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม  ศกนี้ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 



หน้า  ๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๕๗     

 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๔  เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 อาจารย์วิทูรย์  ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ แจ้งเพ่ือทราบเรื่องกําหนดการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จํานวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา  ระหว่าง
วันท่ี ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ศกนี้  และโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ระหว่างวันท่ี ๕-๖ 
มิถุนายน ศกนี้  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ประมาณ  ๔๐ คน      
 ๕.๕  เรื่อง ผู้แทนคณาจารย์เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี 
 ๕.๖  เรื่อง ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี 
 ๕.๗  เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ  ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๖  และกรณีขอแก้ ร  
ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๖ และ ๒/๒๕๕๖ รวม ๒ รายวิชา และ กรณีขอแก้ ขาดสอบ รายวิชา วัสดุวิศวกรรม 
นักศึกษาภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๒ คน รายละเอียดดัง
เอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ 
 ๕.๘ เรื่อง พิจารณาประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ รายละเอียด
ดังเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง การเข้าศึกษาดูงาน บริษัททรัพย์ทิพย์ จํากัด  ซ่ึงคุณไพศาล ตันตสุทธิกุล ท่ีปรึกษาคณบดี      
รับเป็นผู้ติดต่อประสานงานการเข้าพบเพ่ือปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในวันท่ี ๓ มิถุนายน ศกนี้ โดยมี
คณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา  เข้าร่วมกิจกรรม 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๖.๒ เรื่อง  แจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๗  ในวันพุธท่ี ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 
                       นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศรี       
              ผู้จดรายงานการประชุม 


