
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๗  เม่ือวันศุกร์ท่ี  ๑๒  ธันวาคม   ๒๕๕๗   

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  การเข้าติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน ระดับคณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เม่ือวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  นั้น ทางคณะฯได้รับแจ้งจากคณะกรรมการฯโดยนัดให้เข้ารับฟังการรายงานผลการ
ประเมินในวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗  ซ่ึงผลการประเมินเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 



หน้า ๔ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๑๔  มกราคม   ๒๕๕๘     
 

วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง  การเข้าติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน ระดับคณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เม่ือวันท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  นั้น ทางคณะฯได้รับแจ้งจากคณะกรรมการฯโดยนัดให้เข้ารับฟังการรายงานผลการ
ประเมินในวันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗  ซ่ึงผลการประเมินเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไป  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๑.๒ เรื่อง การดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก นั้น
มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และกําลังดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
 ๑.๓ เรื่อง กําหนดการจัดโครงการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ซ่ึงคณะเป็นเจ้าภาพนั้น ได้กําหนดจัดงาน
ระหว่างวันท่ี ๒๔ -๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 ๑.๔ เรื่อง บริษัท พี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์เทคโนโลยี จํากัด  ได้บริจาคเงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน)  ในส่วนของคณะได้ดําเนินการส่งเงินเข้าบัญชี
กองทุน I-TECH เพ่ือการศึกษา เรียบร้อยแล้ว 
 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๗ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗  เม่ือวันพุธท่ี ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  
เอกสารหน้า ๓ - ๖  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑  เรื่อง  ความก้าวหน้าในการจัดทําวารสาร เพ่ือเข้ารับการประเมินคุณภาพในฐานข้อมูล TCI รอบ ๓   
ซ่ึงศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center) กําหนดเปิดรับวารสารต้ังแต่วันท่ี      
๑ มกราคม - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  ตามเกณฑ์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ และแบบฟอร์มสําหรับการประเมิน
คุณภาพวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน ได้แจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีบทความวิจัยท่ีส่งมาแล้ว 
จํานวน ๘ เรื่อง แต่เป้าหมายจะต้องตีพิมพ์จํานวน ๒ ฉบับ ๆ ละ ๘ เรื่อง ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือน
มกราคม ศกหน้า 
  รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ กล่าวเพ่ิมเติมว่า วารสารท่ีจะส่งคาดว่าจะอยู่
ในวารสารกลุ่มท่ี ๒ คือ วารสารท่ีอยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI พิจารณาจากวารสารท่ี
ผ่านตามเกณฑ์หลักทุกข้อ และมีคุณภาพจากเกณฑ์คุณภาพทุกข้อรวมกันตํ่ากว่า ๑๕ คะแนน แต่ไม่ตํ่ากว่า ๑๐ 
คะแนนจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน 
 มติท่ีประชุม รับทราบ โดยคณบดีกล่าวขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี 



หน้า  ๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๗ 

วันศุกร์ท่ี  ๑๒  ธันวาคม   ๒๕๕๗     

 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
       ไม่มี 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง ท่ีปรึกษาคณบดี และผู้ทรงคุณวุฒิเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
         นายไพศาล ตันตสุทธิกุล ท่ีปรึกษาคณบดี เสนอให้คณบดีมอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินการติดต่อ
ประสานงานกับพัฒนาชุมชนเพ่ือบริการวิชาการและนํางานวิจัยสู่ชุมชน 
 มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 
 ๕.๒  เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
   ไม่มี 
 ๕.๓  เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
   ไม่มี 
 ๕.๔  เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 อาจารย์วิทูรย์  ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งเพ่ือทราบว่ามหาวิทยาลัยฯได้
พิจารณาให้ทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า จํานวน ๒ ทุนๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท แก่นักศึกษาของคณะ ซ่ึงในส่วนของ
คณะจะดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการคัดเลือกให้เสร็จสิ้นภายในวันท่ี ๒๙ มกราคม ศกหน้า 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 ๕.๕  เรื่อง ผู้แทนคณาจารย์เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี 
 ๕.๖  เรื่อง ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี 
 ๕.๗  เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ดังนี้ 
  อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอผลการศึกษา ดังนี้ 
  - นักศึกษาภาคปกติ ขอแก้ ร ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  จํานวน ๔ รายวิชา  
  - นักศึกษาภาคพิเศษ ขอแก้ ร  ประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๑ รายวิชา  
   
 มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 



  หน้า  ๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๑๔  มกราคม   ๒๕๕๘     

 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๘ เรื่อง  พิจารณากําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประจําปี
พุทธศักราช  ๒๕๕๘     
  มติท่ีประชุม  กําหนดให้มีการประชุมทุกวันพุธแรกของเดือน ยกเว้น เดือนมกราคมขอเลื่อนเป็นวันพุธ
ท่ีสองของเดือนเนื่องจากติดภารกิจ 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง การจัดต้ังชมรมของนักศึกษามีความก้าวหน้าเป็นอย่างไร 
  อาจารย์วิทูรย์  ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ ชี้แจงว่าการจัดต้ังชมรมเป็นไปได้ใน
ระดับมหาวิทยาลัยซ่ึงขณะนี้ยังไม่มีความก้าวหน้า  ในส่วนของคณะจะดําเนินการจัดต้ังชุมนุม 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๖.๒  เรื่อง ฝากประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง ชีวิตเบิกบาน การทํางานเป็นสุข  โดยพระมหาวีรพล วีรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา 
กรุงเทพฯ  กําหนดงานวันอังคารท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเทพสตรี 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๖.๓  เรื่อง ฝากประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวงานมรดกโลก โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็น
เจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันท่ี ๑๒-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  
 ๖.๔  เรื่อง  แจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘  ในวันพุธท่ี ๑๔ มกราคม  
๒๕๕๘   เวลา ๑๓.๐๐ น.  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น. 
 
 
                      นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศรี       
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 


