
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี  ๖/๒๕๕๗  เม่ือวันพุธท่ี  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗   
ณ  ห้องประชุม I -Tech  ชั้น ๒  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

******************************* 
 
รายนามคณะกรรมการผู้มาประชุม   

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

รายนามคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
 อาจารย์วิทูรย์  ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ติดภารกิจ 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง  การเลือกต้ังประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ คนใหม่แทนคนเดิมเนื่องจากลาออกนั้น 
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการเลือกต้ังและแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการคนใหม่
เรียบร้อยแล้ว คือ ผศ.ดร.ศศิธร วัชรปัญญาพงศ์  ซ่ึงเป็นอาจารย์ประจําคณะวิทยาการจัดการ  
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๗ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗  เม่ือวันพุธท่ี  ๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  
เอกสารหน้า ๓ - ๖  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 



หน้า  ๔ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๑๖  กรกฎาคม   ๒๕๕๗     
 

  
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑  เรื่อง รายงานสรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ใน
ภาพรวมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทอํานาจหน้าท่ี อยู่ในระดับมาก ค่าคะแนน ๔.๒๙ คะแนน 
จํานวนครั้งในการจัดประชุมรวม ๑๒ ครั้ง มีการเปลี่ยนแปลงวันประชุม ๒ ครั้ง จํานวนผู้มาประชุมโดยเฉลี่ย คิดเป็น
ร้อยละ ๙๓.๓๓  ระยะเวลาในการจัดประชุม เฉลี่ยครั้งละ ๒ ชั่วโมง 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 ๓.๒  นางพัชนีย์  พิชิตการณ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สืบเนื่องเรื่องการจัดหาทุนการศึกษาประเภทเรียนดี 
ขณะนี้มีผู้บริจาคแล้วจํานวน ๓ ทุน เหลืออีกจํานวน  ๒ ทุน คาดว่าจะนํามามอบให้ในวันท่ีคณะฯจัดงาน จึงขอทราบ
กําหนดเวลาท่ีจะมอบทุนการศึกษาท่ีแน่นอน 
 มติท่ีประชุม รับทราบ  โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการรับผิดชอบและประสานงานต่อไป  
 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ท่ีมา 
 ประกาศคณะกรรมการประจําคณะ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  รายละเอียด หน้าปกหลังเล่มรายงานการประชุม   
 นโยบายท่ี ๑ ด้านการผลิตบัณฑิต   
 นโยบายท่ี ๒ ด้านการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
 นโยบายท่ี ๓ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
 นโยบายท่ี ๔ ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 นโยบายท่ี ๕  ด้านการบริหารจัดการ 
 ประเด็นแจ้งเพ่ือพิจารณา  ข้อเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาคณะ ท้ัง ๕ ด้าน  
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน ขอหารือคณะกรรมการ ดังนี้ 
 ๑. เรื่อง  การกําหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้าน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ด้านบุคลิกภาพ ภาวะผู้นํา 
 ๒. เรื่อง การจัดกิจกรรมบริการวิชา ซ่ึงเน้นการรับใช้สังคม โดยกําหนดให้เสนอโครงการในภาพรวมของ
คณะ จํานวน ๑ โครงการ และของสาขาวิชาละ ๑ โครงการ 
 ๓. เรื่อง นโยบายด้านสหกิจศึกษา  
 มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบ 
 
 



หน้า  ๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๑๖  กรกฎาคม   ๒๕๕๗     

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง ท่ีปรึกษาคณบดี และผู้ทรงคุณวุฒิเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
     ๕.๑.๑. เรื่อง  การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการให้เข้ากับเกณฑ์การประเมินของ TCI ซ่ึงในปัจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกเกณฑ์การประเมินใหม่ นอกจากนี้ หากวารสารผ่านตามเกณฑ์ของ
สกอ.  ผลงานของคณาจารย์ท่ีลงตีพิมพ์เผยแพร่ยังสามารถนําไปใช้ในการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการได้  ดังนั้น     
จึงเสนอให้คณะพัฒนาวารสารเข้าสู่ TCI  ตามเกณฑ์การประเมินในเบ้ืองต้น  ดังนี้  
    - ความตรงต่อเวลาของวารสาร (Timeliness of Publication) 
    - วารสารมีกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review Process) 
    - กองบรรณาธิการจะต้องมีศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
จากภายนอก โดยจํานวนไม่น้อยกว่า ๒๕% ของท้ังหมด 
    - บทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารต้องมาจากหลายหลายสถาบัน และมีจํานวนบทความจาก
สถาบันอ่ืนท่ีมิใช่สถาบันท่ีจัดทําวารสารไม่น้อยกว่า ๑๐% ของจํานวนบทความท้ังหมด   
    - การประเมินบทความท่ีส่งตีพิมพ์โดยนักวิจัยในสถาบันท่ีจัดทําวารสาร ต้องส่งให้ผู้
ประเมินจากภายนอกสถาบันพิจารณาเท่านั้น 
    ท้ังนี้ ขอให้คณะติดตามรายละเอียดเกณฑ์คุณภาพของวารสารเพ่ิมเติม    
   มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 ๕.๒  เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
   ไม่มี 
 ๕.๓  เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 
    ๕.๓.๑  เรื่อง กําหนดการจัดโครงการอบรมเทคนิคการสอนและวัดประเมินผลให้แก่คณาจารย์ภายใน
และภายนอกคณะ ตามท่ีได้แจ้งไปแล้วในคราวประชุมครั้งก่อนนั้น กําหนดไว้วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แต่
เนื่องจากประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กําหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ จึงจําเป็นต้องเลื่อน
ออกไปเป็นวันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
  ๕.๓.๒ เรื่อง กําหนดการจัดโครงการอบรมการเขียน มคอ. ๓ และ มคอ.๔ ระหว่างวันท่ี ๓๐ 
มิถุนายน ถึง ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗  โดยมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการจํานวน ๒๑ คน  ณ วิมานไพรรีสอร์ท   อําเภอ
ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
  ๕.๓.๓ เรื่อง รายงานการไปศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี  ระหว่างวันท่ี ๙-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  จากการท่ีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันสามารถสรุปประเด็นความรู้ได้ดังนี้ 
    - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจร้อยเปอร์เซ็นต์ ส่วน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดการเรียนการสอนแบบสหกิจร่วมกับฝึกงาน   



หน้า  ๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๑๖  กรกฎาคม   ๒๕๕๗     

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
    - เรื่องการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า 
๓๐ ชั่วโมง นั้น นักศึกษาจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมครบสามสิบชั่วโมง หากไม่ครบจะถือว่าไม่มีสิทธิไปสหกิจศึกษา 
ท้ังนี้   ในหลักสูตรเราสามารถจัดให้เหมาะสมกับนักศึกษาของคณะ เช่น เรื่องภาวะผู้นํา บุคลิกภาพในสังคม  เทคนิค
การพูดและการแสดงความคิดเห็น  การเรียนรู้มารยาทต่าง ๆ  เป็นต้น 
 ๕.๔  เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ไม่มี  
 ๕.๕  เรื่อง ผู้แทนคณาจารย์เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี 
 ๕.๖  เรื่อง ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี 
 ๕.๗  เรื่อง  พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ  ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๖  กรณีขอแก้ ร  
รายวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน ๑๓ คน  ดังเอกสาร หน้า ๑๘  และผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ 
ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๑ รายวิชา ๒ หมู่เรียน ดังเอกสารหน้า ๑๙ และผลการศึกษา
นักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษา ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๒ รายวิชา ๑ หมู่เรียน รายละเอียด
ดังเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ 
 ๕.๘ เรื่อง พิจารณาขอปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๓ 
หลักสูตร และขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตร  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบ 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง มหาวิทยาลัยจัดทําปฏิทินแจ้งกําหนดการเปิดเรียน ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ ของ
นักศึกษาภาคปกติ ซ่ึงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปิดเรียนไม่ตรงกับคณะอ่ืน นั้น สรุปว่าอย่างไร 
  มติท่ีประชุม  รับทราบและจะแจ้งให้มหาวิทยาลัยปรับแก้ไขโดยกําหนดเปิดพร้อมกันท้ังมหาวิทยาลัย 
 ๖.๒ เรื่อง  แจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗  ในวันพุธท่ี ๑๖ กรกฏาคม 
๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น.  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๐๕  น. 
 
                       นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศรี       
              ผู้จดรายงานการประชุม 
 


