
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๘  เม่ือวันพุธท่ี ๑๔ มกราคม   ๒๕๕๘   

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

 
รายนามคณะกรรมการผู้มาประชุม   

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

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  การรับนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ระบบโควตา ท่ีดําเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว
นั้น  มหาวิทยาลัยฯได้สรุปยอดรวมนักศึกษาท่ีรับสมัครท้ังสิ้น จํานวน ๓๙ คน ได้รับคัดเลือกจํานวน ๓๑ คน และ
ชําระเงินลงทะเบียนเรียนแล้ว จํานวน ๑๔ คน แยกเป็นหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ) ๔ ปี จํานวน  
๑๒ คน หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) จํานวน ๒ คน  ท้ังนี้ จะมีนักศึกษาเข้าใหม่ในระบบสอบ
คัดเลือกโดยใช้ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX) ซ่ึงกําหนดรายงานตัวระหว่างวันท่ี ๒ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘   
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 



หน้า ๔ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี   ๔  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘     
 

วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๒  เรื่อง  การพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเรียกชื่อปริญญาทางเทคโนโลยี ซ่ึงเดิมให้
ใช้เฉพาะระดับปริญญาตรี โดยให้ใช้ชื่อว่า เทคโนโลยีบัณฑิต สําหรับปริญญาโทและปริญญาเอกให้ใช้ชื่อปริญญาตาม
ศาสตร์ท่ีเน้นในการศึกษา เช่น สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
ให้ใช้ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  และเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิ
การศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีมติ
เห็นชอบเพ่ิมชื่อปริญญาทางเทคโนโลยี ไปจนถึงระดับปริญญาเอก 
 มติทีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๗ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗  เม่ือวันศุกร์ท่ี ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗  
เอกสารหน้า ๓ - ๖  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการได้นําเสนอการจัดทําปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ประจําปี
พุทธศักราช ๒๕๕๘  ตามมติท่ีประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดดังเอกสาร
การประชุม  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๓.๒  เรื่อง  ความก้าวหน้าในการจัดทําวารสาร เพ่ือเข้ารับการประเมินคุณภาพในฐานข้อมูล TCI รอบ ๓     
  ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน ได้แจ้งให้ทราบว่าขณะนี้การดําเนินการอยู่ในส่วน
ของการตรวจสอบอักษรและความเรียบร้อยในการจัดทํารูปเล่มวารสาร เพ่ือส่งต้นฉบับให้สํานักพิมพ์ดําเนินการ
จัดพิมพ์ต่อไป ท้ังนี้ต้องขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีทุ่มเท เสียสละเวลาให้การจัดทํา
วารสารประสบความสําเร็จในครั้งนี้  
  รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ กล่าวเพ่ิมเติมว่าการทํางานของ TCI         
จะดําเนินการสุ่มประเมินผู้ทรงคุณวุฒิท่ีพิจารณาบทความ ซ่ึงไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจาก Reviewer ได้อ่านพิจารณาทุก
บทความ โดยให้ปรับปรุงแก้ไขและจะไม่ขอดูอีก ท้ังนี้ คาดว่าในช่วงกลางปีศกนี้ TCI จะประกาศผลการประเมิน
คุณภาพวารสารวิชาการ ซ่ึงคณะน่าจะได้รับข่าวดี 
  มติท่ีประชุม รับทราบ   
  
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
       ไม่มี 



หน้า  ๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี   ๔  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๘     

 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ดังนี้ 
  อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ 
จํานวน ๗๙ รายวิชา และผลการศึกษานักศึกษา ภาคพิเศษ จํานวน ๓๒ รายวิชา   และกรณีขอแก้ ร จํานวน ๘ 
รายวิชา ขอแก้ ขส. จํานวน ๕ รายวิชา  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัติ 
 ๕.๒ เรื่อง  พิจารณาการขอปิดหลักสูตร จํานวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม และสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รายละเอียดดัง
เอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัติ 
 ๕.๓ เรื่อง พิจารณานักวิจัยดีเด่น ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๕๗  
  มติท่ีประชุม พิจารณาให้ยกเลิกการเปิดรับผลงานวิจัยเพ่ือพิจารณารับรางวัล นักวิจัยดีเด่น ประจําปี 
๒๕๕๗  ท้ังนี้ ให้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การให้รางวัลนักวิจัยดีเด่น และผู้มีผลงานด้านตํารา หนังสือ ดีเด่น อีกครั้ง 
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง  แจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘  ในวันพุธท่ี ๔ กุมภาพันธ์  
๒๕๕๘   เวลา ๑๓.๐๐ น.  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น. 
 
 
                      นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศรี       
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
  
 
 
 


