
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๕ มีนาคม  ๒๕๕๘   

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

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน7 ลาวัณย7วิสุทธิ์ คณบดี    ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย7นิสากรณ7 สิมมา  รองคณบดีฝ;ายบริหารฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. อาจารย7วิทูรย7  ชิงถ(วยทอง รองคณบดีฝ;ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๔. อาจารย7สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผู(แทนคณาจารย7   กรรมการ 
๕. อาจารย7ไชยวัฒน7 ทองช(อย ผู(แทนคณาจารย7   กรรมการ 
๖. อาจารย7ธาดา  คําแดง  ผู(แทนคณาจารย7   กรรมการ 
๗. รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท7 ผู(ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๘. รศ.ดร.พิพัฒน7  พรหมมี  ผู(ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๙. นางพัชนีย7  พิชิตการณ7 ผู(ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๐. นางนุชนาฎ  พันธุ7ไชยศรี หัวหน(าสํานักงานคณบดี  เลขานุการ 
๑๑. นางดวงแวว  เชื้ออKอน  หัวหน(างานวิชาการ  ผู(ชKวยเลขานุการ 

รายนามผู�เข�าร�วมประชุม 
 นายไพศาล  ตันตสุทธิกุล ท่ีปรึกษาคณบดี 
รายนามผู�ไม�มาประชุม 
 ๑. อาจารย7ลลิลธร มะระกานนท7 รองคณบดีฝ;ายวิชาการ  ติดราชการ 
 ๒. อาจารย7สิริสวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร ผู(แทนหัวหน(าสาขาวิชา  ติดราชการ 
 ๓. อาจารย7วดีนาถ วรรณสวัสด์ิกุล ผู(แทนหัวหน(าสาขาวิชา  ติดภารกิจ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน7  ลาวัณย7วิสุทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได(ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นวKาครบองค7ประชุมแล(ว  จึงกลKาวเปMดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตKอไปนี้ 
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ�งต�อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง การจัดทําวารสารวิชาการ เพ่ือเข(ารับการประเมินคุณภาพในฐานข(อมูล TCI รอบ ๓ โดยศูนย7
ดัชนีการอ(างอิงวารสารไทย ได(ประกาศแจ(งให(ทราบทางเว็บไซต7วKาได(รับเอกสารวารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ปRท่ี ๙ ฉบับท่ี ๑๐ และฉบับท่ี ๑๑ ครบถ(วนถูกต(องแล(วและอยูKระหวKางการประเมิน รายละเอียด      
ดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 



หน(า ๔ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๘  เมษายน   ๒๕๕๘     
 

 
 วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๘ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน7   ลาวัณย7วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได(ขอให(คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘  เม่ือวันพุธท่ี ๔ กุมภาพันธ7 ๒๕๕๘  
เอกสารหน(า ๖-๙  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
      มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยมีการแก(ไขข(อความ “๑st I-TECH CON” (The ๑st  

National Conference of Industrial Technology)  แก(ไขเปiน “1st I-TECH CON” (The 1st  National 
Conference of Industrial Technology)  
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
 ๓.๑  ผู(ชKวยศาสตราจารย7 ดร.ศุภวัฒน7  ลาวัณย7วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน  สืบเนื่องเอกสารข(อ ๑.๑ หน(า ๖ 
เรื่อง การเตรียมงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี ๑ นั้น ขณะนี้มีบทความวิจัยท่ีสKงมา
เพ่ือนําเสนอ จํานวน ๑ บทความ  และได(จัดสKงให(ผู(อKานเรียบร(อยแล(ว ท้ังนี้ คณะฯได(ดําเนินการจัดสKงหนังสือ
ประชาสัมพันธ7ไปยังหนKวยงานภายนอกและติดตามความก(าวหน(า ซ่ึงผลการดําเนินงานเปiนอยKางไรจะแจ(งให(ท่ี
ประชุมทราบในการประชุมครั้งถัดไป  
       มติท่ีประชุม รับทราบ   
 ๓.๒  รองศาสตราจารย7 ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท7 ผู(ทรงคุณวุฒิ สืบเนื่องเอกสาร ๖.๑ หน(า ๙ เรื่อง การ
ขอรับสนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุมวิชาการ ซ่ึงท่ีปรึกษาคณบดีรับเปiนธุระติดตKอประสานงานให(
ลKวงหน(า นั้น ผลการดําเนินงานเปiนอยKางไร 
       นายไพศาล ตันตสุทธิกุล ท่ีปรึกษาคณบดี แจ(งให(ทราบวKาได(ดําเนินการติดตKอประสานงานไว(แล(ว
ประมาณ ๑๐ แหKง ซ่ึงจะแจ(งรายชื่อ ท่ีอยูK ให(คณะทราบพร(อมจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห7ตKอไป    
  มติท่ีประชุม รับทราบ   
  
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ไมKมี    

        
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง ท่ีปรึกษาคณบดี ผู(ทรงคุณวุฒิ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมKมี 
 
 
 

 



หน(า ๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๘  เมษายน   ๒๕๕๘     

 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝ;ายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  อาจารย7นิสากรณ7  สิมมา รองคณบดีฝ;ายบริหารและวางแผน รองประธาน แจ(งให(ทราบเรื่อง ผลการ
สํารวจความสุข ชKวงครึ่งปRแรก พ.ศ. ๒๕๕๗ ระดับมหาวิทยาลัยมีคKาคะแนนความสุขเฉลี่ยในภาพรวมเทKากับ ๖๗.๘ 
ซ่ึงถือวKามีความสุขทุกตัวชี้วัด  และขอประชาสัมพันธ7เชิญชวนบุคลากรทุกทKานเข(ารKวมกิจกรรมกีฬา “เทพ-สวรรค7”
ระหวKางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เจ(าภาพ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค7  ในวันศุกร7ท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 
รายละเอียดกําหนดการมหาวิทยาลัยฯจะประชาสัมพันธ7ให(ทราบภายหลัง  
  มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 ๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝ;ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมKมี    
 ๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝ;ายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา  
  อาจารย7วิทูรย7  ชิงถ(วยทอง รองคณบดีฝ;ายกิจการนักศึกษา แจ(งให(ทราบดังนี้ 
  ๑. เรื่อง การจัดกิจกรรมกีฬาภายในคณะ   กําหนดจัดงานระหวKางวันท่ี ๒-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมี
วัตถุประสงค7เพ่ือให(นักศึกษาได(มีสKวนรKวมในการจัดกิจกรรมกีฬา สKงเสริมความสัมพันธ7ระหวKางบุคคล  ความ
รับผิดชอบ และสKงเสริมสุขภาวะและสุขภาพ  โดยมีการแขKงขันกีฬาท้ังหมด ๔ ประเภท ได(แกK ฟุตซอล เซปmกตระกร(อ     
เปตอง  และฟุตบอล  พร(อมด(วยการประกวดกองเชียร7ขบวนพาเหรด   
  ๒. เรื่อง การจัดกิจกรรมกีฬาระหวKางคณะ กําหนดจัดงานระหวKางวันท่ี ๓๐ มีนาคม - ๘ เมษายน 
๒๕๕๘ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยคณะจัดสKงนักกีฬาเข(ารKวมจํานวน ๓ ประเภท ได(แกK ฟุตซอล 
เซปmกตระกร(อ  และเปตอง  
  ๓. เรื่อง การจัดกิจกรรมออกคKายอาสาพัฒนาชุมชน โดยกําหนดให(นักศึกษาชั้นปR ๔ ทุกสาขาวิชา  
เข(ารKวมกิจกรรม ณ เขตรักษาพันธุ7สัตว7ป;าซับลังกา จังหวัดลพบุรี  ระหวKางวันท่ี ๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๘  ซ่ึงมี
กิจกรรมการเรียนรู(ความสําคัญการรักษาสัตว7ป;าและพันธุ7พืช การทําโป;ง  การทําฝายหินชะลอน้ํา และกิจกรรม
นันทนาการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๕.๕ เรื่อง ผู(แทนคณาจารย7เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  อาจารย7ไชยวัฒน7 ทองช(อย ผู(แทนคณาจารย7 กรรมการ เสนอเรื่อง  การแจ(งมติ ท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะให(คณาจารย7และบุคลากรได(รับทราบโดยท่ัวกัน นั้น ไมKทราบคณะได(ดําเนินการอยKางไร 
  ผู(ชKวยศาสตราจารย7 ดร.ศุภวัฒน7 ลาวัณย7วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน แจ(งให(ทราบวKาคณะได(นํารายงาน
การประชุมท่ีรับรองแล(วไปเผยแพรKไว(ท่ีเว็บไซต7คณะ  ไมKทราบวKาคณาจารย7เข(าไปอKานกันหรือไมK แตKท้ังนี้จะรับไป
ดําเนินการจัดทําหนังสือบันทึกข(อความประชาสัมพันธ7ให(บุคลากรทราบตKอไป 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 



หน(า ๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๘  เมษายน   ๒๕๕๘     

 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๕.๖ เรื่อง ผู(แทนหัวหน(าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไมKมี 
 ๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ  
  ผู(ชKวยศาสตราจารย7 ดร.ศุภวัฒน7  ลาวัณย7วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน นําเสนอผลการศึกษาของ
นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ดังนี้ 
  ๑. ผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ จํานวน ๑๓ รายวิชา  
ประจําภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๖ จํานวน ๑ รายวิชา(กรณีลงทะเบียนลKาช(า) และกรณีขอแก( ร ประจําภาค
การศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ จํานวน ๑ รายวิชา  
  ๒. ผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ ขอแก( ร ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๗ จํานวน ๑ รายวิชา 
รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัติ 
 ๕.๘ เรื่อง พิจารณาของดรับนักศึกษาใหมK ประจําปRการศึกษา ๒๕๕๘  
   ผู(ชKวยศาสตราจารย7 ดร.ศุภวัฒน7  ลาวัณย7วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน  แจ(งให(ท่ีประชุมพิจารณาการ   
ของดรับนักศึกษาใหมK ประจําปRการศึกษา ๒๕๕๘  เนื่องจากจะดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร เฉพาะท่ีเก่ียวข(องกับ
อาจารย7ผู(รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
  ๑. หลักสูตรครุศาสตร7บัณฑิต(คบ. ๕ ปR) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 
   แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
   แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส7และโทรคมนาคม 
  ๒. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ ตKอเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
   แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟpาอุตสาหกรรม 
   แขนงวิชาเทคโนโลยีกKอสร(าง 
  มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัติ โดยนําประเข(าประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตKอไป 
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ เรื่อง การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร เนื่องจากปmญหาอาจารย7ผู(รับผิดชอบหลักสูตรไมKครบ ซ่ึงคณะฯ
จะเรKงแก(ไขปmญหาดังกลKาว 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 



หน(า ๗ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๔/๒๕๕๘ 

วันพุธท่ี  ๘  เมษายน   ๒๕๕๘     

 
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๒  เรื่อง  แจ(งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘  ในวันพุธท่ี ๒  เมษายน  
๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น. เนื่องจากวันพุธท่ี ๑  เมษายน  ๒๕๕๘  ประธานต(องเดินทางไปราชการ ณ ทําเนียบ
รัฐบาล เนื่องในโอกาสได(รับการยกยKองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเปiนข(าราชการพลเรือนดีเดKน ประจําปR 
พ.ศ. ๒๕๕๗ จากกระทรวงศึกษาธิการ 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ป6ดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 
 
                      นางนุชนาฎ    พันธุ7ไชยศรี       
              ผู(จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


