
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี  ๖ / ๒๕๕๖  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖   
ณ  ห้องประชุม  I - TECH   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

******************************* 
  
ผู้เข้าประชุม   

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี    ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา  รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๔. อาจารย์วิทูรย์  ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๕. อาจารย์ไชยวัฒน์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๖. อาจารย์สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๗. อาจารย์ปิยะพงษ์ แดงขํา  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๘. อาจารย์สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๙. นายจิตรเสน  จุติมา  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๐. นางพัชนีย์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสํานักงานคณบดี  เลขานุการ 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม 
 ๑. อาจารย์พีรญา เต่าทอง  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  ไปราชการ 
 ๒. นายยงค์ยุทธ  ปานสูง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภาระกิจ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑ เรื่อง  แนวปฏิบัติของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖  รายละเอียดดังเอกสารการ
ประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 



 
หน้า  ๑๐ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ 
วันพุธท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๖     

 

 
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๒ เรื่อง  เลื่อนกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ จากวันท่ี ๒๗-๒๘ มิถุนายน 
๒๕๕๖  เป็นวันท่ี ๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม            
มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 รายชื่อคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 ๑. ผศ.ดร.สัมฤทธิ์     เสนกาศ  ประธานกรรมการ 
 ๒. อาจารย์ธนชัย     ปฐมรัตน์       กรรมการ 
 ๓. ดร.พงศ์ศรัณย์      จันทร์ชุ่ม      กรรมการ 
 ๔. ดร.มยุรี             ทรัพย์เท่ียง     กรรมการและเลขานุการ 
 ผลการประเมินตนเองเทียบกับผลการประเมินของคณะกรรมการ ทุกตัวบ่งชี้ของทุกมาตรฐาน  
ตามองค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. ท่ี ๒,๓,๔,๕,๖ และ ๙   

 
สาขาวิชา 

ค่าคะแนนเฉลี่ยเต็ม ๕  
ผลการประเมิน ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินจาก

คณะกรรมการประเมิน 
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ๔.๓๖ ๔.๒๔ ระดับ ดี 
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม ๔.๐๙ ๔.๐๕ ระดับ ดี 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ๓.๙๔ ๔.๐๓ ระดับ ดี 
การจัดการอุตสาหกรรม ๔.๐๕ ๔.๐๑ ระดับ ดี 
เทคโนโลยีเครื่องกล ๔.๐๙ ๓.๘๔ ระดับ ดี 
 
ค่าระดับคะแนนผลการประเมิน 
        ๐.๐๐ - ๑.๕๐              การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 ๑.๕๑ - ๒.๕๐  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
 ๒.๕๑ - ๓.๕๐  การดําเนินงานระดับ พอใช้ 
 ๓.๕๑ - ๔.๕๐  การดําเนินงานระดับ ดี 
 ๔.๕๑ - ๕.๐๐  การดําเนินงานระดับ ดีมาก 
 



 ท่ีประชุมรับทราบ 
หน้า  ๑๑ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๖ 
วันพุธท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖     

 
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๔ การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงิน กศ.บป ประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  คณะฯ
ได้รับจัดสรรเงินนอกงบประมาณ จํานวน ๑๘๔,๖๐๐ บาท และได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๕๖ 
(เพ่ิมเติม) เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบตามรายละเอียดกิจกรรม รวม ๓ โครงการ รายละเอียดดัง
เอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ   
 ๑.๕ เรื่อง  จํานวนนักศึกษาใหม่ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ รวมท้ังหมด 
๒๒๓ คน (จํานวนนักศึกษาใหม่ตามแผนการรับนักศึกษาจํานวน ๓๓๐ คน) แยกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ 
วันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖) 
 �เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  (หลักสูตร ๔ ปี)    จํานวน  ๓๕ คน 
                        (หลักสูตรเทียบโอน)   จํานวน  ๒๖ คน 
 
 �เทคโนโลยีเครื่องกล          (หลักสูตร ๔ ปี)    จํานวน  ๓๓ คน 
                        (หลักสูตรเทียบโอน)   จํานวน  ๒๔ คน 
 
 �การจัดการอุตสาหกรรม       (หลักสูตร ๔ ปี)    จํานวน  ๓๓ คน 
                        (หลักสูตรเทียบโอน)   จํานวน  ๒๐ คน 
 
 �วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร  (หลักสูตร ๔ ปี)   จํานวน  ๒๓ คน 
                            (หลักสูตรเทียบโอน)   จํานวน  ๒๔ คน 
 ท่ีประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมจํานวนนักศึกษาใหม่ให้เป็นไปตามแผนการรับหรือมากกว่า 
  
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๖ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๓ พฤษภาคม  
๒๕๕๖  เอกสารหน้า ๑๔ - ๑๗  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 



 
หน้า  ๑๒ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ 
วันพุธท่ี  ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๖     

 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน สืบเนื่อง การจัดทําประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลเงินสนับสนุนนักวิจัยดีเด่น และผู้มีผลงานด้านตํารา หนังสือ ดีเด่น    รายละเอียดดัง
เอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบ โดยมีข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ 
 ๑.  ข้อ ๒ การยื่นขอรับรางวัล   “ผู้ขอรับรางวัลเงินสนับสนุน” แก้ไขเป็น “ผู้ขอรับรางวัล” 
 ๒.  ข้อ ๒ (หน้า ๒)  “Impact Factor” แก้ไขเป็น “Impact Factor รวม” และตัดคําว่า “ภายในวันท่ี ๑๕ 
สิงหาคม ของทุกปี” 
 ๓. ข้อ ๓.๑  เพ่ิมคําว่า “และชื่อท่ีสอง” ต่อจากคําว่า (Senior Author) และข้อ ๓.๓ ตัดคําว่า “รับ” และ
“ระหว่างวันท่ี ๓๐ กันยายน ของปี” ข้อ ๓.๓.๓.๑ และข้อ ๓.๓.๓.๔ ตัดคําว่า “ใด ๆ จากคณะวิชาฯ” และ “คู่มือ
การประเมินประกัน” แก้ไขเป็น “คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา”  ข้อ ๓.๔ “วิจัยในชั้นเรียน”
แก้ไขเป็น “วิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้” ข้อ ๓.๔.๒  “ระดับดี” แก้ไขเป็น “ระดับดีเด่น” ข้อ ๓.๔.๓ ตัดคําว่า 
“ไม่น้อยกว่า” เพ่ิมคําว่า “หรืออ่ืน ๆ”  
 ๔. ตัดข้อความข้อ ๔   
 ๕. ตัดคําว่า “นักวิจัยดีเด่น และผู้มีผลงานด้านตํารา หนังสือ ดีเด่น” เพ่ิมคําว่า “ดีเด่น” ต่อท้ายคําว่า
นักวิจัย และ คําว่า หนังสือ  
  
วาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง  พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ กรณีขอแก้ ร  ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๕  
จํานวน ๑  รายวิชา   และภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๕   จํานวน  ๓  รายวิชา  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ  โดยมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกระบวนการข้ันตอนการส่งผลการศึกษา
โดยกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนสรุปรายชื่อนักศึกษาท่ีมีผลการศึกษา “I” เสนอคณบดี 
 ๔.๒  เรื่อง พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ  ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๕ จํานวน  ๑๑ 
รายวิชา  และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕  จํานวน  ๒๒  รายวิชา  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 
 ๔.๓ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๕ จํานวน ๔ 
รายวิชา ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 
 
 



 
หน้า  ๑๓ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๖ 
วันพุธท่ี  ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๖     

 
  
วาระท่ี ๕  เรื่องนโยบาย แนวทางการดําเนินงานคณะ  
 ๕.๑ การรับนักศึกษาโควตา เสนอให้พิจารณารับนักศึกษาท่ีมีผลการศึกษาเฉลี่ยตํ่ากว่า ๒.๕๐ ได้หรือไม่ 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมจํานวนนักศึกษา  
 
 วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง  การปรับปรุงระบบ Internet ภายในอาคาร เพ่ือให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๖.๒  เรื่อง การดําเนินการติดต้ังกล่องรับความเห็น ยังไม่มีการดําเนินการตามมติท่ีประชุม 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน ชี้แจงว่ากําลังดําเนินการจัดหาเนื่องจากทางร้านค้าไม่มี
กล่องรับความเห็นตามท่ีต้องการ 
 ๖.๓  เรื่อง สนับสนุนให้คณะดําเนินการจัดทําหลักสูตรเทียบโอน  เนื่องจากเป็นหลักสูตรท่ีผู้เรียนมีความ
ต้องการเข้าศึกษาต่อจํานวนมาก 
 ๖.๔  เรื่อง เสนอให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรท่ีมีผลงานดีเด่น โดยการ
มอบโล่รางวัล 
        
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๒๐  น. 
             
 
           นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศรี       
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


