
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
ณ  หองประชุม I -Tech ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายนามคณะกรรมการผูมาประชุม
๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธานกรรมการ
๒. อ.ดร.สกุล คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ
๓. อ.นิสากรณ สิมมา รองคณบดีฝายบริหารฯ กรรมการ
๔. อ.วิทูรย ชิงถวยทอง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
๕. ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๖. อ.สุธรรม อนุชาตกิิจเจริญ ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๗. อ.ปยะพงษ แดงขํา ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๘.  อ.วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ
๙. อ.โชติวุฒิ ประสพสุข ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ
๑๐. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๑. รศ.ดร.พิพัฒน พรหมมี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๒. นางพัชนีย พิชิตการณ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๓. นางนุชนาฎ พันธุไชยศรี หัวหนาสํานักงานคณบดี เลขานุการ
๑๔. นางดวงแวว เชื้อออน หัวหนางานวิชาการ ผูชวยเลขานุการ

รายนามผูเขารวมประชุม
๑. พล.ต.ต.สืบพงษ ภาษยะวรรณ ท่ีปรึกษาคณบดีดานกฎหมาย
๒. นางมัญชุมาศ จักรสิรินนท ท่ีปรึกษาคณบดีดานพัฒนาสังคม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานท่ีประชุมไดตรวจสอบจํานวน

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นวาครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงตอท่ีประชุม

๑.๑ เรื่อง การใหทุนการศึกษานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทเรียนดี จํานวน ๑๑ ทุน โดย
ในครั้งนี้จะขอเรียนเชิญ พล.ต.ต.สืบพงษ  ภาษยะวรรณ  ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี ท่ีปรึกษาคณบดีดาน
กฎหมายใหเกียรติมอบเกียรติบัตรแกนักศึกษา สวนทุนการศึกษานักศึกษาไดรับไปเรียบรอยแลว

ท่ีประชุม รับทราบและแสดงความยินดีกับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีทุกทาน



หนา ๔
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙

วันอังคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงตอท่ีประชุม
๑.๒ เรื่อง  แนะนําท่ีปรึกษาคณบดี จํานวน ๒ ทาน ดังนี้ ๑. พล.ต.ต.สืบพงษ ภาษยะวรรณ  ผูบังคับการ

ตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี  ใหเกียรติรับเชิญเปนท่ีปรึกษาคณบดีดานกฎหมาย ๒. นางมัญชุมาศ จักรสิรินนท
ใหเกียรติรับเชิญเปนท่ีปรึกษาคณบดีดานพัฒนาสังคม ซึ่งท้ังสองทานจะเขารวมประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ในโอกาสท่ีเหมาะสม

ท่ีประชุม รับทราบ
๑.๓ เรื่อง พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับบริษัท

แกมมาโก(ประเทศไทย) จํากัด โดยมีวัตถุประสงครวมมือกันในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัย พัฒนาอาจารย และ
บุคลากรของคณะฯ ใหบริการวิชาการในการฝกอบรมทักษะการเปนนักประดิษฐ และนวัตกรแกนักเรียน นิสิต
นักศึกษา ใหบริการวิชาการในการฝกอบรมครูผูบมเพาะ(Coach) นักประดิษฐ และนวัตกร ตลอดจนดําเนินกิจกรรม
อ่ืน ๆ รวมกันตามท่ีท้ังสองฝายเห็นสมควร จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการรวมเปนสักขีพยานโดยพรอมกัน

ท่ีประชุม  รับทราบ
๑.๔ เรื่อง การใหคําปรึกษาแนะแนวแกอาจารย และนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในดานการ

เรียนการสอน การวิจัย โดยอาจารยและนักศึกษาสามารถขอคําปรึกษาจากผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจํา
คณะได โดยการนัดหมายลวงหนา ท้ังนี้ คณะฯไดจัดหองบริการใหคําปรึกษาและแนะแนวไวท่ีชั้น ๒ ขางหอง
สํานักงานคณบดี

ท่ีประชุม รับทราบ
วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙

ผศ.ดร.ศุภวัฒน   ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธานท่ีประชุมไดขอใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๔ - ๙

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไข ดังนี้
๑. ขอความ หนา ๔ ขอ ๑.๑ คําวา “สภาสภาบันอุดมศึกษา” แกไขเปน “สภาสถาบันอุดมศึกษา”
๒. ขอความ หนา ๗ ขอ ๕.๕ คําวา “ใหคณาจารยเข็มงวด...” แกไขเปน “ใหคณาจารยเขมงวด...”

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว
๓.๑ อ.ดร.สกุล คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ สืบเนื่องเอกสาร หนา ๖ ขอ ๕.๓

เรื่อง ข้ันตอนการเสนอหัวขอโครงงานหรือวิจัย ซึ่งไดปรับปรุงแกไขแลวตามขอสังเกตของคณะกรรมการ
ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม

ท่ีประชุม รับทราบ
๓.๒ อ.นิสากรณ สิมมา รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน กรรมการ สืบเนื่องเอกสารหนา ๖ ขอ ๕.๔

เรื่อง ความไมพรอมของการติดตั้งระบบไฟฟาสําหรับเชื่อมตอกับระบบเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร นั้น
ขอเรียนเชิญทาน ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน แจงมติท่ีประชุมของมหาวิทยาลัยฯในการแกไขปญหาดังกลาวใหท่ีประชุม
ทราบ



หนา ๕
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙

วันอังคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว
ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ แจงตอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ในเรื่องของงบประมาณใน

การเดินสายไฟฟาเพ่ือเชื่อมกับระบบปรับอากาศภายในอาคารนั้น มหาวิทยาลัยฯแจงใหคณะของบประมาณจากเงิน
งบประมาณแผนดิน  สวนงบกลางของมหาวิทยาลัยฯนั้นไมสามารถจัดสรรใหไดเนือ่งจากมีไมเพียงพอ

มตท่ีิประชุม รับทราบ
วาระท่ี ๔ เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ

ประเด็นแจงเพ่ือพิจารณา
 พิจารณาขอเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม เพ่ือสงเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ

ท้ัง ๕ ดาน
ท่ีประชุม ไมมีขอเสนอแนะ

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
๕.๑ เรื่อง ท่ีปรึกษาคณบดี ผูทรงคุณวุฒิ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

พล.ต.ต.สืบพงษ  ภาษยะวรรณ  ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลพบุรี ท่ีปรึกษาคณบดีดานกฎหมาย
ผูเขารวมประชุมแจงตอท่ีประชุมเพ่ือทราบในเรื่องการสนับสนุนพันธกิจตาง ๆ ของคณะ นั้น ยินดีใหความชวยเหลือ
หากไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเองก็ยินดีรับไปประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ ได

ท่ีประชุมรับทราบ และขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้
นางมัญชุมาศ  จักรสิรินนท ท่ีปรึกษาคณบดีดานพัฒนาสังคม ผูเขารวมประชุมแจงตอท่ีประชุมเพ่ือ

ทราบในเรื่องการสนับสนุนการใหความรูและแนะนําการใชชีวิตแกนักศึกษา การดําเนินชีวิต และวิธีการแกปญหา
ใหแกวัยรุน  หากคณะฯตองการจัดกิจกรรมดังกลาว ยินดีใหความชวยเหลืออยางเต็มท่ี

ท่ีประชุมรับทราบ และขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้
๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

อ.นิสากรณ  สิมมา รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน กรรมการ แจงตอท่ีประชุมเพ่ือทราบในเรื่อง
การบริหารจัดการท่ีจอดรถภายในอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ตึกใหม) นั้น คณะฯไดดําเนินการจัดทําปาย
หมายเลขทะเบียนรถยนตของผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ี ติดไวประจําชองจอดอยางชัดเจน ซึ่งท่ีผานมาพบวา
การจอดรถเปนไปอยางเรียบรอย นอกจากนี้ยังพบอีกวาท่ีจอดรถวางประมาณ ๒-๓ ชองตอวัน บางชองจะวาง
ติดตอกันประมาณ ๑-๒ วัน เพ่ือใหการบริหารจัดการท่ีจอดรถเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประโยชนสูงสุด
จึงขอความอนุเคราะหผูแทนคณาจารยชวยประชาสัมพันธใหอาจารยท่ีมีสิทธิ์นํารถยนตมาจอดทราบวาหากท่ีจอดรถ
วางติดตอกันเปนประจํา  คณะฯจะขอคืนพ้ืนท่ี

อ.ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน  ผูแทนคณาจารย กรรมการ เสนอใหจัดท่ีจอดรถไวสําหรับท่ีปรึกษาคณบดี
และผูทรงคุณวุฒิ ในวันท่ีมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ หรือจะดําเนินการจัดทําสติ๊กเกอรพิเศษสําหรับ
บุคลากร

ท่ีประชุม รับทราบ



หนา ๖
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙

วันอังคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบและพิจารณา
๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

อ.ดร.สกุล คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน แจงท่ีประชุมเพ่ือทราบเรื่องการจัด
โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน กิจกรรมอบรมทักษะการใชภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน จํานวน ๒ หลักสูตร หลักสูตรแรกจัดใหสําหรับอาจารยและเจาหนาท่ี สวนหลักสูตรท่ีสองจัดให
สําหรับนักศึกษา ในแตละหลักสูตรกําหนดใหเรียนสัปดาหละสองครั้ง ครั้งละสองชั่วโมง รวมท้ังหมด ๔๐ ชั่วโมง
วิทยากรโดย Mr. KAH JIUNN TEH และ Mr. Brian Steven จากสถาบันฮารเวิสทเลิรนนิ่งเซ็นเตอร จังหวัดลพบุรี
ความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมในภาพรวม อยูในระดับ มาก

มติท่ีประชุม รับทราบ
๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

อ.วิทูรย  ชิงถวยทอง  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ แจงตอท่ีประชุมเพ่ือทราบเรื่องการ
จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ชวงเชาท่ีผานมา
นักศึกษาไดรับความรูจากการบรรยายพิเศษของ พล.ต.ต.สืบพงษ  ภาษยะวรรณ ในหัวขอกฎหมายในชีวิตประจําวัน
และหัวขอการเขียน Resume ภาษาอังกฤษ โดย Mr. KAH JIUNN TEH และหัวขอการเขียน Resume ภาษาไทย
โดยอาจารยโชติวุฒิ ประสพสุข ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรม พบวานักศึกษาสวนใหญ
ใหความสนใจดีมาก

ท่ีประชุม  รับทราบ
๕.๕ เรื่อง ผูแทนคณาจารยเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ไมมีเรื่องนําเสนอตอท่ีประชุม
๕.๖ เรื่อง ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ไมมีเรื่องนําเสนอตอท่ีประชุม
๕.๗ เรื่อง แจงยอดเงินหมุนเวียนในบัญชี กองทุน I-Tech เพ่ือการศึกษา ณ วันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ โดย

ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธาน แจงยอดเงินคงเหลือสุทธิ จํานวน ๒๕๔,๓๖๒ บาท(สองแสนหาหม่ืน
สี่พันสามรอยหกสิบสองบาทถวน) ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา ๑๙-๒๕

ท่ีประชุม รับทราบ
๕.๘ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ

อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน นําเสนอผลการศึกษาของนักศึกษา
ภาคปกติและภาคพิเศษ  ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี
๔/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ จึงขอเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา ดังนี้

๑. ผลการศึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๒
รายวิชา  และกรณีขอแก ร หรือ I ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๒ รายวิชา



หนา ๗
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙

วันอังคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
๒ ผลการศึกษานักศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๓

รายวิชา และกรณีขอแก ร หรือ I ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ จํานวน ๑ รายวิชา
มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ

๕.๙ เรื่อง  แจงความเคลื่อนไหวของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย สําหรับการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการ “เทพสตรี I-TECH” ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ ขณะนี้อยูระหวางการประเมิน ซึ่งทางศูนยฯไดรับ
เอกสารครบถวน ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา ๓๓ สวนผลการประเมินคาดวาจะประกาศใหทราบ
ในชวงตนเดือนหนา

มติท่ีประชุม รับทราบ
๕.๑๐ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผูยื่นแบบเสนอชื่อเพ่ือขอรับรางวัล

ประเภท ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพรวมสูงสุด จํานวน ๑ ราย  คือ อาจารยธาดา คําแดง  และประเภทผลงานวิจัย
ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารท่ีมี Impact Factor รวมสูงสุด จํานวน ๑ ราย คือ ผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์
และเพ่ือใหการพิจารณาเปนไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม ประธานซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสียจึงมอบให อ.ดร.สกุล
คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธานเปนประธานดําเนินการประชุมในวาระนี้แทน ซึ่งประธานไดขอให
คณะกรรมการพิจารณาตามรายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา ๓๕-๖๐

มติท่ีประชุม พิจารณาให อ.ธาดา คําแดง และผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์  เปนผูไดรับรางวัลนักวิจัย
ดีเดน  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบใหคณะฯดําเนินการจัดทําประกาศตอไป

๕.๑๑ เรื่อง พิจารณาปรับปรุงแกไขคาธรรมเนียมแบบเหมาจาย
อ.ดร.สกุล คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน นําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาปรับแกไข

การเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจายของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ จากเดิมกําหนดไว
๔ ภาคการศึกษา ขอปรับแกไขเปน ๕ ภาคการศึกษา และสําหรับภาคพิเศษ จากเดิมกําหนดไว ๖ ภาคการศึกษา ขอ
ปรับแกไขเปน ๗ ภาคการศึกษา โดยยังคงอัตราคาธรรมเนียมแบบเหมาจายตลอดหลักสูตรรวมเทาเดิม
ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม

มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ
วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ

๖.๑ เรื่อง ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธาน แจงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๙ ในวันอังคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

มติท่ีประชุม  รับทราบ
ปดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นางนุชนาฎ  พันธุไชยศรี
ผูจดรายงานการประชุม


