
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี  ๑๑/๒๕๕๗  เม่ือวันพุธท่ี  ๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๗   

ณ  ห้องประชุม I -Tech  ชั้น 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. นางพัชนีย์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๒. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสํานักงานคณบดี  เลขานุการ 
๑๓. นางดวงแวว  เชื้ออ่อน  หัวหน้างานวิชาการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามผู้ไม่มาประชุม 
รศ.ดร.พิพัฒน์  พรหมมี  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 

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  การเตรียมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานระดับคณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗  โดย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จํานวน ๒ 
ท่าน คือ รศ.ดร.ทองหล่อ  วงษ์อินทร์ และ ว่าท่ีร้อยโท ดร.จตุรงค์  ศิริพานิชกร  ในพฤหัสบดีท่ี ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗  ณ ห้องประชุม I-TECH  ต้ังแต่เวลา ๑๐.๕๐ -๑๒.๒๐ น.     
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 



หน้า ๔ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๗ 

วันศุกร์ท่ี  ๑๒  ธันวาคม   ๒๕๕๗     
 

วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๗ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๗  เม่ือวันพุธท่ี ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗  
เอกสารหน้า ๓ - ๘  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑  เรื่อง การพิจารณาอนุมัติให้ถอนเงินสดในบัญชี กองทุน I -TECH เพ่ือการศึกษา 
  ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และนําหลักฐานการเบิกจ่ายและยอดเงินคงเหลือใน
บัญชีมาแสดงเพ่ือให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบหลักฐานการเคลื่อนไหวของบัญชี ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดังนี้
รายการถอนเงินสด จํานวน ๖๕,๐๐๐ บาท(หกหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  รายการฝากเงินสด จํานวน ๙๕,๐๐๐ บาท 
(เก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  และรายการยอดเงินคงเหลือ  จํานวน ๒๒๗,๗๑๑.๕๙ บาท(สองแสนสองหม่ืนเจ็ดพัน-  
เจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์)  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 ๓.๒  เรื่อง การพิจารณาทบทวนสีครุยวิทยฐานะสาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์  
  ฝ่ายเลขานุการ รายงานความคืบหน้าการพิจารณาทบทวนสีครุยวิทยฐานะ สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ศาสตร์  โดยดําเนินการแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดใน
เอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๓  รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ  สืบเนื่องเอกสารหน้า ๗  ข้อ ๖.๑ เรื่องการ
เตรียมการจัดทําวารสารทางวิชาการเพ่ือเข้ารับการประเมินคุณภาพวารสาร รอบ ๓  ไม่ทราบว่าคณะทํางานได้
ประชุมแล้วมีมติอย่างไร 
  ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน แจ้งว่าท่ีประชุมมีมติให้ดําเนินการจัดทําวารสารเพ่ือ
เข้ารับการประเมิน โดยมอบให้อาจารย์ท้ังภายในและภายนอก ช่วยกันส่งบทความ  แต่คณะยังขาดผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความ (peer review)  จึงขอรบกวนผู้ทรงคุณวุฒิช่วยดําเนินการเนื่องจากท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดทํา
วารสาร 
  มติท่ีประชุม รับทราบและขอขอบพระคุณ  รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์  ท่ีท่านยินดีรับดําเนินการ 
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณาบทความให้  
 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
       ไม่มี 
 



หน้า  ๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๗ 

วันศุกร์ท่ี  ๑๒  ธันวาคม   ๒๕๕๗     

 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง ท่ีปรึกษาคณบดี และผู้ทรงคุณวุฒิเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
        ไม่มี        
 ๕.๒  เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
   ไม่มี 
 ๕.๓  เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
   ไม่มี 
 ๕.๔  เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 อาจารย์วิทูรย์  ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งเพ่ือทราบว่าหลังปิดประชุมแล้ว     
ขอเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีลอยกระทงย้อนยุค   ซ่ึงเป็นกิจกรรมภายใต้
โครงการ ทํานุบํารุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  โดยกิจกรรมดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง
คณะและสาขาวิชา   ภาพรวมของกิจกรรมท่ีจัดประกอบด้วย กิจกรรมประกวดกระทง กิจกรรมประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง กิจกรรมประกวดนางนพมาศ กิจกรรมจําลองตลาดย้อนยุค การสาธิตการประกอบอาหารไทย ขนมไทย 
และกิจกรรมการละเล่นย้อนยุค 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 ๕.๕  เรื่อง ผู้แทนคณาจารย์เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี 
 ๕.๖  เรื่อง ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี 
 ๕.๗  เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ ดังนี้ 
  - นักศึกษาภาคปกติ ขอแก้ ร ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  จํานวน ๒ รายวิชา 
รวม ๕ คน  และประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖  จํานวน ๑ รายวิชา รวม ๓ คน   
  - นักศึกษาภาคปกติ (ขอเปิดกรณีพิเศษ) ประจําภาคการศึกษา ท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  จํานวน 
๒  รายวิชา รวม ๒ คน  
  - นักศึกษาภาคพิเศษ ขอแก้ ร  ประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๑ รายวิชา รวม    
๑ คน     
  มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัติ 
  ๕.๘  เรื่อง แจ้งผลการรับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต(๕ ปี)  โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดดังเอกสารการประชุม ท้ังนี้ คณะฯได้
เตรียมการส่งเล่มหลักสูตร จํานวน ๓ เล่ม  ให้กับคุรุสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 



 หน้า  ๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๗ 

วันศุกร์ท่ี  ๑๒  ธันวาคม   ๒๕๕๗     

 
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง การจัดการเรียนสอนชดเชยในวันพุธ(บ่าย) จัดได้แต่ให้เว้นไว้หนึ่งสัปดาห์สําหรับจัดกิจกรรมให้
นักศึกษา 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๖.๒  เรื่อง  การจัดกิจกรรมบริการวิชาการ เสนอให้เน้นนําผลงานวิจัย ไปบริการชุมชนเพ่ือให้ชุมชนได้รับ
ประโยชน์จากคณะ   
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๖.๓  เรื่อง  แจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๗  ในวันพุธท่ี ๓ ธันวาคม  
๒๕๕๗   เวลา ๑๓.๐๐ น.  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
 
                      นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศรี       
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


