
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘  เม่ือวันพุธท่ี ๘ เมษายน  ๒๕๕๘   

ณ  ห'องประชุม I -Tech ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
รายนามคณะกรรมการผู'มาประชุม   

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน8 ลาวัณย8วิสุทธิ์ คณบดี    ประธานกรรมการ 
๒. อ.นิสากรณ8  สิมมา  รองคณบดีฝ<ายบริหารฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. อ.วิทูรย8  ชิงถ'วยทอง รองคณบดีฝ<ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๔. อ.ลลิลธร  มะระกานนท8 รองคณบดีฝ<ายวิชาการ  กรรมการ 
๕. อ.สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ ผู'แทนคณาจารย8   กรรมการ 
๖. อ.ไชยวัฒน8  ทองช'อย ผู'แทนคณาจารย8   กรรมการ 
๗. อ.ธาดา  คําแดง  ผู'แทนคณาจารย8   กรรมการ 
๘. อ.วดีนาถ  วรรณสวัสด์ิกุล ผู'แทนหัวหน'าสาขาวิชา  กรรมการ 
๙. อ.สิริสวัสด์ิ  จึงเจริญนิรชร ผู'แทนหัวหน'าสาขาวิชา  กรรมการ 
๑๐. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท8 ผู'ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. รศ.ดร.พิพัฒน8 พรหมมี  ผู'ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๒. นางพัชนีย8  พิชิตการณ8 ผู'ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๓. นางนุชนาฎ  พันธุ8ไชยศรี หัวหน'าสํานักงานคณบดี  เลขานุการ 
๑๔. นางดวงแวว  เชื้ออJอน  หัวหน'างานวิชาการ  ผู'ชJวยเลขานุการ 

รายนามผู'เข'ารJวมประชุม 
 นายไพศาล  ตันตสุทธิกุล ท่ีปรึกษาคณบดี 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน8  ลาวัณย8วิสุทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได'ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นวJาครบองค8ประชุมแล'ว  จึงกลJาวเปLดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตJอไปนี้ 
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ'งตJอท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง กําหนดจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปMการศึกษา ๒๕๕๗ ให'แกJบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ชJวงเดือน สิงหาคม ศกนี้  นั้น  มหาวิทยาลัยฯได'แจ'งให'ทราบเพ่ือเปPนการเตรียมความ
พร'อม สJวนกําหนดวันท่ีท่ีแนJนอนจะแจ'งให'ทราบภายหลัง   
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 



 
หน'า ๔ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี  ๖  พฤษภาคม   ๒๕๕๘     

 

 วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๘ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน8   ลาวัณย8วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได'ขอให'คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๘  
เอกสารหน'า ๓-๗  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
      มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยมีการแก'ไข ดังนี้ 
  ๑. แก'ไขข'อความ “ผู'ชJวยศาสตราจารย8 ดร.ศุภวัฒน8  ลาวัณย8วิสุทธิ”์  เปPน “ผศ.ดร.ศุภวฒัน8  ลาวัณย8
วิสุทธิ”์  ในเอกสารหน'า ๔ ข'อ ๓.๑  หน'า ๕ ข'อ ๕.๕  และหน'า ๖ ข'อ ๕.๘ 
  ๒. แก'ไขข'อความ “รองศาสตราจารย8 ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท8” เปPน “รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญา
นันท8” ในเอกสารหน'า ๔ ข'อ ๓.๒ 
  ๓. แก'ไขข'อความ “หลักสูตรครุศาสตร8บัณฑิต” เปPน “หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต”  และแก'ไข
ข'อความ “โดยนําประเข'าประชุมสภาวิชาการ” เปPน “โดยนําเข'าประชุมสภาวิชาการ”   ในเอกสารหน'า ๖ ข'อ ๕.๘  
  ๔. แก'ไขข'อความ “ในวันพุธท่ี ๒ เมษายน ๒๕๕๘” เปPน “ในวันพุธท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๘” ในเอกสาร
หน'า ๗ ข'อ ๖.๒ 

 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล'ว 
 อ.ลลิลธร มะระกานนท8 รองคณบดีฝ<ายวิชาการ กรรมการ สืบเนื่องเอกสารหน'า ๖ ข'อ ๕.๘ เรื่อง          
การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ในสJวนท่ีเก่ียวข'องกับอาจารย8ผู'รับผิดชอบหลักสูตร นั้น มหาวิทยาลัยฯได'เชิญ
ผู'เก่ียวข'องเข'ารJวมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในวันพฤหัสบดีท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๘  
  มติท่ีประชุม รับทราบ     
 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ไมJมี    

        
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง ท่ีปรึกษาคณบดี ผู'ทรงคุณวุฒิ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมJมี 
 ๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝ<ายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  อ.นิสากรณ8  สิมมา รองคณบดีฝ<ายบริหารและวางแผน รองประธาน แจ'งให'ทราบเรื่องการจัดทํา
โครงการพัฒนานักศึกษา ด'านภาวะผู'นํา โดยการฝTกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงกลุJมเปVาหมายท่ีกําหนดไว'คือ นักศึกษา
ชั้นปMท่ี ๑  จํานวน  ๒๐๐ คน  และคาดวJาจะดําเนินการตามโครงการดังกลJาวได'ในชJวงเดือน พฤษภาคม ศกนี้  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 



หน'า ๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๖  พฤษภาคม   ๒๕๕๘     

 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝ<ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมJมี    
 ๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝ<ายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา  
  ไมJมี 
 ๕.๕ เรื่อง ผู'แทนคณาจารย8เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมJมี 
 ๕.๖ เรื่อง ผู'แทนหัวหน'าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมJมี 
 ๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ  
  ผศ.ดร.ศุภวัฒน8  ลาวัณย8วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน นําเสนอผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และ
ภาคพิเศษ ดังนี้ 
  ๑. ผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ จํานวน ๖ รายวิชา(รวมกรณี
ลงทะเบียนลJาช'า จํานวน ๑ รายวิชา)  และกรณีขอแก' ร ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ จํานวน ๓ รายวิชา  
  ๒. ผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ จํานวน ๔ รายวิชา(รวม
กรณีลงทะเบียนลJาช'า จํานวน ๒ รายวิชา) 
  ๓. ผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ กรณี ขส. ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ 
จํานวน ๔ รายวิชา 
  มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัติ  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 ๕.๘ เรื่อง พิจารณาผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   คณะกรรมการได'พิจารณาและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข'อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยท่ีประชุมมีมติ ดังนี้ 
  ๑. ข'อเสนอแนะบางสJวนไมJสอดคล'องกับตัวชี้วัดท่ีใช'สําหรับการประเมินผลการดําเนินงาน 
  ๒. ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร8ของมหาวิทยาลัย โดยแยกวิเคราะห8ตามประเด็นยุทธศาสตร8
(สJวนท่ี ๒ ตารางท่ี ๑) กําหนดวิธีการประเมินผลโดยใช'จํานวนกิจกรรม/โครงการท้ังหมดคิดเปPนร'อยละความสําเร็จ
ของผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร8 นั้น ไมJเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให'มหาวิทยาลัยปรับปรุงแก'ไขตัวชี้วัดเพ่ือให'
ผลการประเมินคุณภาพได'สะท'อนการปฏิบัติงานท่ีแท'จริง 
  ๓. ข'อเสนอแนะซํ้าซ'อน และทําความเข'าใจยาก เชJน ด'านการวิจัย ข'อ ๒.๔ สร'างเครือขJายการวิจัย
ท้ังหนJวยงานภายในและภายนอก  ซํ้ากับข'อ ๒.๗ สร'างเครือขJายการวิจัยท้ังภายในและภายนอก  และข'อ ๒.๖ ควร
จัดทําแผนวิจัยของคณะ  โดยไมJได'อธิบายความจําเปPนท่ีต'องจัดทําแผนวิจัย และทําไปเพ่ืออะไร ซ่ึงข'อมูลท่ีได'รับทํา
ความเข'าใจยาก 



หน'า ๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๕/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๖  พฤษภาคม   ๒๕๕๘     

 
 

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ๔. ด'านการบริหารงาน ข'อ ๓.๒ เปPนการสะท'อนปYญหา อุปสรรค ความต'องการของอาจารย8 
เจ'าหน'าท่ี และนักศึกษา ซ่ึงผู'ให'สัมภาษณ8ต'องการแจ'งให'มหาวิทยาลัยฯดําเนินการ เชJน ควรปรับปรุงสถานท่ีจอดรถ 
และระบบ WiFi ให'ท่ัวถึง   ท้ังนี้ คณบดีไมJสามารถดําเนินการในสJวนนี้ได' 
  ๕. ด'านการบริหารงบประมาณ ข'อ ๓.๓ (๒) ควรเตรียมพร'อมในการกําหนดคุณลักษณะของ
ครุภัณฑ8 สิ่งกJอสร'างเพ่ือดําเนินการด'วยความรวดเร็วโดยเฉพาะงบประมาณแผJนดิน  จากข'อมูลการรายงานผลการ
ดําเนินงานของคณะในการดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ8สําหรับการเรียนการสอน ๑๔ รายการ จํานวนเงิน 
๙,๕๑๐,๕๐๐.- บาท(เก'าล'านห'าแสนหนึ่งหม่ืนห'าร'อยบาทถ'วน) นั้น  คณะฯได'ดําเนินการจัดทํารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะเพ่ือดําเนินการจัดหาโดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา e-Auction ให'มหาวิทยาลัยฯเรียบร'อยทุก
รายการกJอนไตรมาสท่ี ๒ ซ่ึงผลการดําเนินงานเม่ือเทียบกับหนJวยงานอ่ืน คณะฯดําเนินการแล'วเสร็จเปPนอันดับท่ี ๑  
 

วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง  แจ'งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘  ในวันพุธท่ี ๖  พฤษภาคม  
๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น.  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ปLดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 

 

                      นางนุชนาฎ    พันธุ8ไชยศรี       
              ผู'จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


