
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๗  เม่ือวนัพุธท่ี  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๗   

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

 
รายนามคณะกรรมการผูม้าประชุม   

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

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
 อาจารย์นสิากรณ์  สิมมา  รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  ติดภารกิจ 
รายนามผูเ้ข้าร่วมประชุม 
 ศาสตราจารย์ประดิษฐ ์ พงศ์ทองคํา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 นายไพศาล  ตันตสุทธิกุล ท่ีปรึกษาคณบด ี   
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ ์  คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง  กําหนดการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  มหาวิทยาลัยได้แจ้ง
กําหนดการและรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินให้คณะทราบ  ดังนี้  
  ระดับสาขาวิชา  วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ 
  ระดับคณะ  วันท่ี ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗  
 



หน้า  ๘ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๗ 

วันอังคารท่ี  ๑  เมษายน   ๒๕๕๗     

วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
  รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
   ผศ.ดร.สุธาสิน ี ศิริโภคาภิรมย ์ ประธานกรรมการ 
   ผศ.ดร.วิไล  ทองแผ ่  กรรมการ 
   ผศ.ทัศนีย ์  กระต่ายอินทร ์ กรรมการ 
   กรรมการภายนอก   กรรมการ(ยังไม่แจ้งชื่อ) 
   อาจารย์ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๑.๒  เรื่อง  มหาวิทยาลัยแจ้งให้ยกเลิกและเปลี่ยนแปลง ตัวบ่งชี้ย่อย มรท. จํานวน 6 ตัวบ่งชี้  ดังนี ้
  ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๖.๑  มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจําผลิตตําราของรายวิชาตามหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑.๑  มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีเข้มแข็ง 
  ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒.๑  มีการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและท้องถ่ิน 
เปลี่ยนเป็น  การส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
  ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑.๑ ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการในการพัฒนาหรือส่งเสริมการเลื่อนวิทยฐานะครู
ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องต่ออาจารย์ประจํา 
  ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒.๑ ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมในการส่งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริต่ออาจารย์ประจํา 
  ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑.๑ ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถ่ินต่อจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด   รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๑.๓  เรื่อง  มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายผู้สอน คณะละ ๘ คน โดยกําหนดให้
จัดนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๕ วัน นั้น คณะฯจึงได้เสนอโครงการเขียนผลงานทางวิชาการ(เอกสารประกอบการ
สอน)    ส่วนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน ๙ คน คณะฯได้เสนอโครงการศึกษาดูงานระบบบริหาร
จัดการและให้บริการของบุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดดังเอกสารการประชุม  
  ศ.ประดิษฐ์  พงศ์ทองคํา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ชี้แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับหลักเกณฑ์การยื่นขอ
ตําแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกอบด้วยเอกสารประกอบการสอน และงานวิจัยหรือตํารา  โดย
มหาวิทยาลัยฯกําหนดข้ันตอนให้ยื่นท่ีคณะฯเพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารภายในกําหนด ๑ เดือน
แล้วยื่นไปท่ีสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานประกอบด้วย คณบดี  หัวหน้า
สาขาวิชาโดยตําแหน่ง และอาจารย์ในสาขาวิชา  จํานวน ๑ ท่าน ซึ่งต้องมีตําแหน่งสูงกว่าผู้ยื่น  ข้อแนะนําการเขียน
เอกสารประกอบการสอนใช้วิธีอัดเสียงการบรรยายขณะสอนนักศึกษาแล้วนํามาเขียนเป็นร้อยความ   และมีข้อควร
ระวังในการใช้คําศัพท์จะต้องใช้ให้เหมือนกัน เช่น เมตาบอลิซึม กับ เมแทบอลิซึม หรือใช้ ศัพท์บัญญัติ
ราชบัณฑิตยสถาน  
       มติท่ีประชุม  รับทราบ 



หน้า  ๙ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๗ 

วันอังคารท่ี  ๑  เมษายน   ๒๕๕๗     

 
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๔  เรื่อง  การปรับปรุงพัฒนาอาคารและสภาพภูมิทัศน์ของคณะท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน         
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗   คณะฯได้ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาอาคารและสภาพภมิูทัศน์ ดังนี ้
  - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน  จํานวน ๑ ห้อง จํานวนเงิน ๙๙,๐๐๐ บาท 
  - ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร ๑๔  จํานวน ๑๖,๐๐๐ บาท โดยทําการทาสีป้ายชื่อคณะ  ปรับปรุง
บริเวณชั้นน้ําตก และภายในบ่อปลา    
  - ปรับปรุงห้องกิจการนักศึกษา  จํานวน ๑ ห้อง  จํานวนเงิน ๗๔,๐๐๐ บาท 
  - จ้างเหมาทําโครงหลังคาเหล็กชั้น ๕ จํานวน ๑ งาน จํานวน ๙,๙๐๐ บาท 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ. 
 ๑.๕  เรื่อง  ติดตามการก่อสร้างอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สูง ๑๒ ชั้น ๑ หลัง  
  ท่ีมา  คณะฯได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สูง ๑๒ ชั้น   
๑ หลัง  จํานวนเงินตามสัญญา ๑๑๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน)  โดย       
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ยุวากรศุภภัณฑ์  เป็นผู้รับจ้าง  โดยกําหนดจ่ายเงินรวม  ๒๐ งวด  กําหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญา
ภายในวันท่ี  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๘   รายละเอียดและข้อกําหนดในสัญญางวดงานท่ี ๑  ผู้รับจ้างจะต้องทําการเจาะ
สํารวจดินและก่อสร้างเสาเข็มพร้อมรายงานผลการทดสอบเสาเข็ม  หล่อคอนกรีตฐานราก - เสาตอม่อ คศล. ทําบ่อ
เกระ บ่อซึม และถังน้ําใต้ดินพร้อมวาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ   ผนังกําแพงกันดิน พ้ืนโครงสร้างชั้นใต้ดิน 
  ประเด็นแจ้งเพ่ือทราบ   
  ผู้รับจ้าง กําลังดําเนินการก่อสร้างงานหล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ คสล.  ผนังกําแพงกันดินและ
พ้ืนโครงสร้างชั้นใต้ดิน  โดยภาพรวมงานก่อสร้างฯสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ล่าช้า 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 ๑.๖  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการวารสารเทพสตรี I -Tech    
  ท่ีมา  คณะฯได้ดําเนินการจัดทําวารสารวิชาการเทพสตรี I -Tech   หมายเลข  ISSN ๑๙๐๕-
๖๖๔๘ และเพ่ือให้การดําเนินการจัดทําวารสารมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน คณะจึงได้เสนอมหาวิทยาลัยฯพิจารณาแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ   กองบรรณาธิการวารสาร เพ่ิมเติม 
  ประเด็นแจ้งเพ่ือทราบ      
  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกองบรรณาธิการวารสารเทพสตรี I -Tech   ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เทพสตรี ท่ี ๒๔๑๔/๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ 
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 



หน้า  ๑๐ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๗ 

วันอังคารท่ี  ๑  เมษายน   ๒๕๕๗     

 
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๗  เรื่อง  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ก.บ.ม.) ได้พิจารณาผ่านร่าง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ.........เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบต่อไป  ซึ่งเนื้อหาของข้อบังคับดังกล่าวจะเก่ียวข้องกับการ
กําหนดตําแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง  การเลื่อนเงินเดือน วินัย  การรักษาวินัย และการออกจากงาน เป็นต้น 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๗ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๗  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๖ กุมภาพันธ ์ 
๒๕๕๗  เอกสารหน้า ๑๕ - ๑๘  ดงัรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํา(ร่าง)ประกาศคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง 
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติและอัตราการให้ทุนการศึกษา ประเภทเรียนดี และประเภทเสริมโอกาส  ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม 
   มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัติ  โดยกําหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมไว้ในประกาศให้ทุนการศึกษา ดังนี้
“นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนครบตรงตามแผนการศึกษา และไม่มีการถอนรายวิชา” 
 ๓.๒ เรื่อง การเปิดกล่องรับความคิดเห็น ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สรุปความคิดเห็น
ของนักศึกษา และบุคคลท่ัวไปได้ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธาน แจ้งให้ทราบเก่ียวกับประเด็นการปรับปรุง
ห้องเรียนนั้นได้ให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าวมาก ซึ่งคณะได้ดําเนินการปรับปรุงโดยเรียงลําดับความจําเป็นเร่งด่วน  
ส่วนกรณีอาจารย์เข้าสอนไม่ตรงเวลาและไม่สอน จะนําไปพูดคุยกับคณาจารย์ในวันประชุมปิดภาคการศึกษา กรณี
อาจารย์ไม่สอนยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นอาจารย์ภายในคณะหรืออาจารย์ภายนอก เนื่องจากแบบฟอร์มการแสดง
ความคิดเห็นยังไม่ชัดเจนจึงเห็นควรให้มีการปรับปรุง  ในส่วนของซุ้มท่ีนั่งจะขอความอนุเคราะห์สนับสนุน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการ    
  ศ.ประดิษฐ์  พงศ์ทองคํา  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเพ่ือทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา
สอนจากเดิมกําหนดไว้หนึ่งคาบใช้เวลา ๕๐ นาที โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้เปลี่ยนเป็นหนึ่ง
คาบใช้เวลาไม่ต่ํากว่า ๖๐ นาที และคาบแรกเริ่มสอนเวลา ๐๙.๐๐ น.  โดยเริ่มใชป้ีการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗  
 มติท่ีประชุม รับทราบ  



  
หน้า  ๑๑ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๗ 
วันอังคารท่ี  ๑  เมษายน   ๒๕๕๗     

 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๓  เรื่อง พิจารณาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ รายละเอียดตามเอกสารการประชุม 
   มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัติ  โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๕ เพ่ิมข้อความ “ด้านการผลิตบัณฑิต” 
และอธิบายช่วงคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ดังนี้ ๑๐ - ๑๒ ครั้ง   = มากท่ีสุด    ๗ - ๙ ครั้ง = มาก 
๔ - ๖ ครั้ง   = ปานกลาง   ๑ - ๓ ครั้ง   = น้อย   และ ๐ ครั้ง   = ปรับปรุง 
 ๓.๔  เรื่อง  การจัดงานประเพณีคืนสู่เหย้าและจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น 
   ตามท่ีรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนและหัวหน้าสาขาวิชาได้ประชุมปรึกษาหารือแล้วมีมติ
กําหนดให้จัดงานครั้งแรกในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ซึ่งในระหว่างนี้จะได้มีเวลาเตรียมงานและกําหนดรูปแบบการ
จัดงาน  ในส่วนกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น กําหนดให้หัวหน้าสาขาวิชาจัดดําเนินการคัดเลือกศิษย์เก่า
ดีเด่นของแต่ละสาขาวิชาเสนอคณบดี และจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรหรือโล่ในงานคืนสู่เหย้า  
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
  ๔.๑  เรื่อง การกําหนดแนวทางหรือข้ันตอนและผู้รบัผิดชอบ  ในการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะตาม 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 ประกาศฯท่ีเก่ียวข้อง     

อัตลักษณ์สําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 
ม.(มืออาชีพ)  หมายความว่า มีความรู้และนําความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 
                (นักศึกษามีความรอบรู้ ความชํานาญและความสามารถในสาขาวิชาท่ีเรียนหรือสิ่งปฏิบัติ รู้วิธีและ
หลักการท่ีถูกต้อง มีความพร้อมและไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าหากเกิดการผิดพลาด) 
 
ร (รับผิดชอบ) หมายความว่า มีความรับผิดชอบ 
                   (การทํางานของนักศึกษาท่ีแสดงออกถึงความมุ่งม่ันในการปฏิบัติตนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
และการพยายามปฏิบัติหน้าท่ีให้สําเร็จ โดยยอมรับผลท่ีจะเกิดข้ึน รวมท้ังความปรารถนาท่ีจะดูแลสังคมหรือ
สาธารณะสมบัติและเคารพสิทธิในการใช้ของสาธารณะสมบัติของผู้อ่ืนพร้อมท้ังเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม) 
 
 
 



 
หน้า  ๑๒ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๗ 
วันอังคารท่ี  ๑  เมษายน   ๒๕๕๗     

 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
ท (ทันสมัย) หมายความว่า มีความรู้ท่ีทันสมัย ใช้ความรู้และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยปฏิบัติงาน 
            ( การส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ท่ีทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันเช่น มีความรู้ในการใช้
คอมพิวเตอร์ การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศ การรับรู้ข่าวสารบ้านเมือง การติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชา 
ต่าง ๆ  ความรู้ หรือทักษะ หรือความชํานาญ หรือความสามารถในสาขาวิชาท่ีเรียนเพ่ิมมากข้ึน) 
  มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศคณะกรรมการประจําคณะ เรื่อง นโยบาย
และแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗-๒๕๖๐ ข้อ ๑ (๘)  ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง ท่ีปรึกษาคณบดี และผู้ทรงคุณวุฒิเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
    ๑. เรื่อง  การจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น  เป็นการสะท้อนการดําเนินงานของคณะได้เป็นอย่างดี จึง
เห็นควรเสนอให้ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะให้ทราบโดยท่ัวกันทางเว็บไซต์คณะ ยกเว้นในส่วน
ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล 
   มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบ 
  ๒. เรื่อง  การต่อยอดความคิดจากงาน Project ของนักศึกษา โดยเสนอให้ทําเป็นของท่ีระลึกหรือแจก
ให้ผู้สนใจท่ัวไป ท้ังนี้เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์และเป็นการสร้างสรรค์ผลงานให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได ้
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
  ๓. เรื่อง เสนอแนวคิดการสร้างคอมพิวเตอร์จิ๋วหรือ Raspberry Pi ให้นักศึกษาของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมทํา Project   
   มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๕.๒  เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
   ไม่มี 
 ๕.๓ เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
  อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์  แจ้งเพ่ือทราบเก่ียวกับกําหนดการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียม
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ และจัดโครงการสัมมนาเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสาขาวิชา ระหว่างวันท่ี ๓๑ มีนาคม - ๔ เมษายน  ศกนี ้
   มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 



หน้า  ๑๓ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๗ 

วันอังคารท่ี  ๑  เมษายน   ๒๕๕๗     

 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
  
 ๕.๔  เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ไม่มี 
 ๕.๕  เรื่อง ผู้แทนคณาจารย์เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี 
 ๕.๖  เรื่อง ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี   
 ๕.๗  เรื่อง พิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็น
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา (๕ ป)ี  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบ 
 ๕.๘ เรื่อง  พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๖  ดังรายละเอียด
ในเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัต ิ
 ๕.๙  เรื่อง พิจารณาการจัดทําวารสารเทพสตรี I-TECH ซึ่งจากเดิมคณะได้ดําเนินการจัดทําทุกปีนั้น 
มหาวิทยาลัยแจ้งความประสงค์ท่ีจะให้คณะดําเนินการเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยรวบรวมงานวิจัย บทความ
วิจัย บทความวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไว้
ฉบับเดียวกัน 
  มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบ 
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ เรื่อง การนําผลงานนักศึกษาออกเผยแพร่ให้ชุมชนท้องถ่ินและภาคอุตสาหกรรมได้รับทราบและนํา
ผลงานไปใช้ประโยชน์ได้จริง นั้น   ขณะนี้ได้ดําเนินการติดต่อ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จํากัด  โดยแจ้งให้ท่าน ผศ.สกล  
นันทศรีวิวัฒน์  อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน  ติดต่อกําหนดวันเพ่ือนําเสนอผลงานนักศึกษาให้ทางบริษัทฯพิจารณา
ประสิทธิภาพเครื่องหั่นมันสําปะหลัง  ท้ังนี้ จากการแนะนําของท่านไพศาล ตันตสุทธิกุล ท่ีปรึกษาคณบดี            
จึงขอขอบคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้ท่ีให้โอกาสคณะและนักศึกษา    
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๖.๒ เรื่อง เสนอให้ดําเนินการจัดหา Visualizes ไว้ประจําห้องประชุม เพ่ือนําเสนอเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
          
 



หน้า  ๑๔ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๗ 

วันอังคารท่ี  ๑  เมษายน   ๒๕๕๗     

 
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๓  เรื่อง  กําหนดการจัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการเขียนตําราหรืองานวิจัย ในช่วงเดือนมิถุนายน ศกนี้ 
โดยท่านผู้ทรงคุณวุฒิท้ังสองท่านจะเป็นพ่ีเลี้ยง ท้ังนี้ จะจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัญจรพร้อมกับ
โครงการดังกล่าว 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๖.๔  เรื่อง  แจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๗  ในวันอังคารท่ี ๑ เมษายน 
๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น.  
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 
 
 
                       นางนชุนาฎ    พันธุ์ไชยศร ี      
              ผูจ้ดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


