
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี  ๙ / ๒๕๕๖  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๖   

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

 
 ผูเ้ข้าประชุม   

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

ผู้ไม่เข้าประชุม 
  รศ.ดร.พิพัฒน ์  พรหมมี  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   ติดภารกิจ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วสิุทธิ ์  คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง แนะนําคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
เทพสตรีท่ี ๕๕๙๔/๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖  เนื่องจากคณะกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิครบวาระการดํารงตําแหน่ง   รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 

 
 



หนา้ ๑๔ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ 

วันจันทรท่ี์  ๒๘  ตลุาคม   ๒๕๕๖     
 

วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๒ เรื่อง  ถ่ายทอดข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๗ (๑) - (๑๐) เก่ียวกับบทบาทอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม   
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ รายละเอียดดังเอกสาร
การประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๑.๔ เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบัน ระหว่างวันท่ี ๒๖-๒๘ กันยายน ๒๕๕๖  โดยบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๑.๕ เรื่อง มหาวิทยาลัยฯกําหนดจัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ประจําปี
พุทธศักราช ๒๕๕๖  จํานวน ๓ ท่าน ได้แก่ ผศ.สมบัติ  แตงฉ่ํา  นายจําเนียร ทองเกษม และนางชูจิต  ขันธโภค    
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖  ณ หอประชุม ๒  
 ท่ีประชุมรับทราบ  
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๘/๒๕๕๖ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๕๖  
เอกสารหน้า ๑๑ - ๑๓  ดงัรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
  ๓.๑ อาจารย์นิสากรณ์  สิมมา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รองประธาน สืบเนื่องมติท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๖ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖  ข้อ ๖.๑ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาเว็บไซต์ นั้น คณะฯได้ดําเนินการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วตามคําสั่งฯท่ี ๑๐๗/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๒๒ สิงหาคม 
๒๕๕๖    คณะกรรมการประกอบด้วย อาจารย์นิสากรณ์  สิมมา  เป็นประธานกรรมการ  อาจารย์ปิยะพงษ์  แดงขํา 
เป็นรองประธาน  หัวหน้าสาขาวิชาและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นกรรมการ และอาจารย์สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ 
เป็นกรรมการและเลขานุการ ท้ังนี้ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการรอบแรกไปแล้ว 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๓.๒ อาจารย์ไชยวัฒน์  ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ สืบเนื่องเอกสารหน้า ๑๓ เรื่อง การติดตั้ง
กล่องรับความเห็น พบว่ายังมิได้ดําเนินการตามมติท่ีประชุม 
 ผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน ชี้แจงว่าขออนุญาตไปดําเนินการในช่วงเปิดภาคการศึกษาท่ี   
๒/๒๕๕๖  เนื่องจากใกล้ปิดภาคการศึกษาแล้ว 



 หน้า ๑๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ 

วันจันทรท่ี์  ๒๘  ตลุาคม   ๒๕๕๖     

 
วาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯเพื่อทราบและพิจารณา 
 ๔.๑  รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  โดย          
นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสํานักงานคณบดี เลขานุการ นําเสนอรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายในภาพรวมต่อท่ี
ประชุม ดังนี้  
 ผลผลิต ผู้สําเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน ๘๙ กิจกรรม ดําเนินการแล้วเสร็จ ๘๔ 
กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๘  ดําเนินการยังไม่เสร็จ จํานวน ๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๒ ของกิจกรรม
ท้ังหมด เหตุผลท่ียังไม่ไดด้ําเนินการเนื่องจากเป็นกิจกรรมใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม ท้ังนี้ได้รับอนุญาตให้
กันเงินเหลื่อมปี จึงสามารถดําเนินการต่อไปได้ภายในวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ศกนี ้
 ผลผลิต ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ กิจกรรมพัฒนาวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ๓ 
กิจกรรมย่อย ดําเนินการแล้วเสร็จครบ ๓  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมท้ังหมด 
 ผลผลิต ผลงานการบริการวิชาการ จํานวน ๘ กิจกรรมย่อย ดําเนินการแล้วเสร็จ ๖ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
๗๕  ดําเนินการยังไม่เสร็จ จํานวน ๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของกิจกรรมท้ังหมด 
 ผลผลิต ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน ๓ กิจกรรม ดําเนินการแล้วเสร็จ ๓ กิจกรรม คิดเป็น   
ร้อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมท้ังหมด 
 ผลผลิต ผลงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ จํานวน ๕ กิจกรรม ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน ๓ 
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๐  ดําเนินการยังไม่เสร็จ จํานวน ๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของกิจกรรมท้ังหมด 
 ผลผลิต ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรยีนรู้ จํานวน ๑ กิจกรรม ดําเนินการวิจัย ๒ ท่าน 
 รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม รับทราบและมีข้อเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบโครงการเร่งรัดดําเนินการให้ทันรอบระยะเวลาการ
เบิกจ่ายเพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๒  เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป)  ประจําภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
กรณีขาดสอบ จํานวน ๑ ราย และนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กรณีขอแก้ ร 
จํานวน ๑ ราย  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัต ิ
 ๔.๓ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป) ประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  
กรณีตัดเกรดผิดพลาด จํานวน ๑ ราย  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัต ิ
 ๔.๔ เรื่อง การพิจารณารับโอนอาจารย์ ประเภทข้าราชการ สืบเนื่องจากการเปิดรับสมัครรับโอนอาจารย์
แทนอัตราเดิมโดยสํานักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ดําเนินการท่ีผ่านมารวมสองครั้งยังไม่สามารถหาผู้สมัครได ้
จึงขอมติท่ีประชุมให้พิจารณาเปิดรับสมัครรับโอนอาจารย์ได้ทุกคณะท่ีมีตําแหน่งอาจารย์ขาดแคลนแต่มีเงื่อนไขให้
พิจารณาสิทธิของคณะก่อนหากมีผู้มาสมัคร 
 มติท่ีประชุม  พิจารณาเห็นชอบ  



 หน้า ๑๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖ 

วันจันทรท่ี์  ๒๘  ตลุาคม   ๒๕๕๖     
 

 
วาระท่ี ๕  เรื่องนโยบาย แนวทางการดําเนินงานคณะ  
 ๕.๑  เรื่อง  ถ่ายทอดประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี(พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๕.๒ เรื่อง  ถ่ายทอดแนวทางการจัดทํางบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗  รายละเอียดดังเอกสารประชุม 
 ๕.๓ เรื่อง  ถ่ายทอดปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
รายละเอียดดังเอกสารประชุม 
  
 วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง  คอมพิวเตอร์ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (๒/๒๐๖) ชํารุดใช้ไม่ได้บางเครื่อง  
          ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน  กล่าวรับทราบและจะดําเนินการซ่อมบํารุงให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ และขอให้คณาจารย์ทุกท่านท่ีพบปัญหาการชํารุดเสียหายท่ีเกิดกับครุภัณฑ์ท่ีใช้สําหรับการเรียนการสอน  
ปัญหาการใช้อาคารสถานท่ี หรือห้องน้ําภายในอาคาร ขอให้แจ้งปัญหาดังกล่าวได้โดยตรงกับคณบดีหรือรองคณบดี
ฝ่ายบริหารและวางแผน ไม่ต้องรอนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๖.๒  เรื่อง การใช้ห้องเรียนภายในอาคาร ๑๔  บริเวณชั้น ๓ และ ชั้น ๔  ไม่สามารถใช้ได้ตามตารางเรียน
เนื่องจากการโยกย้ายตารางของอาจารย์ประจําสาขาวิชาท่ีอยู่ชั้น ๓ และชั้น ๔  
 มติท่ีประชุม รับทราบและเสนอแนะให้แก้ปัญหาร่วมกันในท่ีประชุมอาจารย์วันท่ี ๓๐ กันยายน ศกนี ้
         
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
 
                       นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศร ี      
              ผูจ้ดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 


