
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี  ๕ / ๒๕๕๖  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖   
ณ  ห้องประชุม  I - TECH   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

******************************* 
  
ผู้มาประชุม   

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี    ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา  รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๔. อาจารย์วิทูรย์  ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๕. อาจารย์พีรญา เต่าทอง  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๖. อาจารย์สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 

 ๗. อาจารย์ไชยวัฒน์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๘. อาจารย์สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๙. นายจิตรเสน  จุติมา  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๐. นางพัชนีย์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. นายยงค์ยุทธ ปานสูง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๒. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสํานักงานคณบดี  เลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 อาจารย์ปิยะพงษ์  แดงขํา  ผู้แทนคณาจารย์   ไปราชการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑ เรื่อง  จัดประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจําปีการศึกษา  
๒๕๕๖ ในวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี บรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสากล  และ ดร.อมรวิชช์  นาครทรรพ ท่ีปรึกษาสถาบันรามจิตติ
และสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  บรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือตอบโจทย์
การพัฒนาท้องถ่ินและสังคม   รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 



หน้า  ๑๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖     

 
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๒ เรื่อง  งานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  กําหนดวันฝึกซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ระหว่างวันท่ี ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖  โดยวันท่ี 7 กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นวันซ้อมใหญ่ และวันท่ี ๙ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๖ (ภาคบ่าย)  เป็นวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร  ท้ังนี้ มีบัณฑิตและ
มหาบัณฑิต ท่ีรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ท้ังหมดจํานวน ๒,๑๐๗ คน 
รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง  กิจกรรมเครือข่ายเทพสตรีอาสาพัฒนา  ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียน
ตํารวจตะเวนชายแดน บ้านเขาสารภี  จ. สระแก้ว โดยความร่วมมือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
เทพสตรี จํานวน ๗ หน่วยงาน ได้แก่ คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์ฯ  กองพัฒนานักศึกษา และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  รายละเอียดดังเอกสารการ
ประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๑.๔ เรื่อง  กําหนดการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ We are TRU ระหว่าง
วันท่ี ๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖  ณ  หอประชุม ๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ   
 ๑.๕ เรื่อง  การเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว 
ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน ๑ อัตรา โดยวิธีการสรรหา นั้น มีผู้มา
สมัครจํานวน ๔ ราย  คณะกรรมการฯได้ดําเนินการสรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ซ่ึง นางสาวนวภรณ์    ปลากัดทอง  
เป็นผู้ได้รับสรรหา กําหนดรายงานตัวพร้อมเริ่มปฏิบัติงานในวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖  รายละเอียดดังเอกสารการ
ประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
  
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๖ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖  เม่ือวันอังคารท่ี  ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๖  
เอกสารหน้า ๑๔ - ๑๗  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
 
 



หน้า  ๑๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖     

 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑  อาจารย์วิทูรย์  ชิงถ้วยทอง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  สืบเนื่องเอกสารหน้า ๑๕ ข้อ ๑.๕ เรื่อง 
การออกค่ายอาสาจัดทําฝายหินท้ิงชะลอน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศต้นน้ําห้วยกระเสียว เม่ือวันท่ี ๑ - ๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๖ ณ วนอุทยานถํ้าเขาวง จ.อุทัยธานี  มีนักศึกษา เจ้าหน้าท่ีและอาจารย์  ไปเข้าร่วมโครงการประมาณ ๕๐ คน 
โดยได้รับการสนับสนุนอาหารแห้ง เครื่องด่ืม เพ่ิมเติมจากหน่วยงานภาคเอกชน     ในส่วนของผลการดําเนินงานโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี สามารถดําเนินการจัดทําฝายได้ท้ังหมด ๖ ฝ่ายและมีเวลาปรับปรุงระบบไฟฟ้า  ติดต้ังป้าย
บอกทาง ซ่ึงทางโครงการสิงห์สร้างค่าย ค่ายสร้างคน ได้บันทึกเทปรายการคนค้นคน ตลอดระยะเวลา ๓ วัน ๓ คืน 
นอกจากนี้ทางโครงการสิงห์สร้างค่าย ค่ายสร้างคน ยังแจ้งให้ทราบว่าโครงการกิจกรรมของคณะฯมีโอกาสเข้าชิง
รางวัล  ซ่ึงทางโครงการสิงห์สร้างค่าย ค่ายสร้างคน จะเป็นผู้คัดเลือกและตัดสินจากผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 
ประมาณ  ๕  โครงการ    
 ท่ีประชุมรับทราบ และมีข้อเสนอแนะให้ประชาสัมพันธ์โครงการทางเคเบ้ิลทีวี 
 ๓.๒ นายยงค์ยุทธ  ปานสูง  ผู้ทรงคุณวุฒิ สืบเนื่องเรื่อง  การประชุมหาข้อสรุปการจัดทําหลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑิต (ต่อเนื่อง)  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม  สรุปผลอย่างไร 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธาน ชี้แจงว่า ทางสาขาวิชาขอถอนหลักสูตรออกและจัดทํา
หลักสูตรท่ีทางคณะกําหนด  ซ่ึงคาดว่าจะดําเนินการวิพากษ์หลักสูตรใหม่ในวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ศกนี้   
 ท่ีประชุมรับทราบ  
   
วาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง  พิจารณา(ร่าง)เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดัง
รายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบ  โดยคณบดีรับไปดําเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 ๔.๒  เรื่อง พิจารณา(ร่าง) ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเรื่องการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจําปี
งบประมาณ........................   ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบ โดยคณบดีรับไปดําเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  
วาระท่ี ๕  เรื่องนโยบาย แนวทางการดําเนินงานคณะ  
 ๕.๑ อาจารย์ไชยวัฒน์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ เสนอเรื่อง การติดต้ังกล่องรับความคิดเห็น
สําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารงานคณะ การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานประจําของบุคลากร
สายสนับสนุน 
 มติท่ีประชุมพิจารณาเห็นชอบ และมอบให้คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และหัวหน้าสํานักงาน
คณบดีเป็นผู้รวบรวมสังเคราะห์ความคิดเห็นในเบ้ืองต้น 



หน้า  ๑๗ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖     
 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องนโยบาย แนวทางการดําเนินงานคณะ  
 ๕.๒ อาจารย์ไชยวัฒน์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ เสนอเรื่องการติดตามการนําความรู้ ทักษะท่ี
ได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลการเรียนรู้ และปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 
 นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศรี  หัวหน้าสํานักงานคณบดี  เลขานุการ ชี้แจงว่าทางสํานักงานคณบดีได้ดําเนินการ
เก็บข้อมูลอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีได้เข้ารับการฝึกอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเขียนแบบรายงานผลท่ี
ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ยื่นต่อคณบดีเม่ือเดินทางกลับ และสํานักงานคณบดีจะ
ดําเนินการติดตามผลหลังจากเข้ารับการอบรมแล้ว ๖ เดือน 
 ๕.๓ อาจารย์สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ เสนอเรื่องการแจ้งเวียนเอกสารหรือ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในคณะ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธาน ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างดําเนินการ ซ่ึงมอบหมายให้อาจารย์   
ปิยะพงษ์  แดงขํา  ศึกษาข้อมูลและดําเนินการจัดทําระบบ E-document  
 ๕.๔ อาจารย์ไชยวัฒน์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์ กรรมการ เสนอเรื่อง การจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทุกคนมีส่วนร่วมตามระบบและกลไกท่ีมีอยู่แล้วได้อย่างไร เพราะท่ีผ่าน
มาจะมีผู้รับผิดชอบสาขาวิชาละไม่เกิน ๑ - ๒ คน  โดยผู้รับผิดชอบจะสะท้อนปัญญาให้ฟังว่างานประกันคุณภาพเป็น
งานท่ีน่าเบ่ือไม่มีใครอยากทํา  
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน ชี้แจงว่า หากระบบ E-document ดําเนินการได้จะช่วยให้
สามารถเก็บและสืบค้นเอกสารท่ีต้องใช้ในงานประกันคุณภาพได้อย่างดี และช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้บางส่วน แต่ไม่
ท้ังหมด เพราะทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับสาขาวิชาท่ีสังกัด และงานประกันคุณภาพเป็นงานของทุกคนทุกฝ่ายมิใช่
งานของคนใดคนหนึ่ง 
 
 วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  นายยงค์ยุทธ  ปานสูง  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เสนอเรื่องการสํารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อใน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพ่ือนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์ ปรับปรุง ให้มีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
       
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๒๐  น. 
             
 
           นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศรี       
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 


