
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๗  เม่ือวนัพฤหัสบดท่ีี  ๖  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕๗   
ณ  ห้องประชุม I -Tech  ชั้น ๒  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

******************************* 
 
รายนามคณะกรรมการผูม้าประชุม   

๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน ์ ลาวัณย์วิสุทธิ ์ คณบด ี    ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา  รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  รองประธานกรรมการ 
๓. อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๔. อาจารย์วิทูรย ์ ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๕. อาจารย์สธุรรม อนุชาติกิจเจริญ ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๖. อาจารย์ไชยวัฒน ์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๗. อาจารย์ธาดา  คําแดง  ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๘. อาจารย์สิริสวัสดิ ์ จึงเจริญนิรชร ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๙. อาจารย์วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๑๐. รศ.ดร.มนตร ี ศิริปรัชญานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๑. รศ.ดร.พิพัฒน ์ พรหมมี  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๒.นางพัชนีย ์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๓. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศร ี หัวหน้าสํานักงานคณบด ี  เลขานุการ 
๑๔. นางดวงแวว  เชือ้อ่อน  หัวหน้างานวิชาการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายนามผูเ้ข้าร่วมประชุม 
 นายไพศาล  ตันตสุทธิกุล ท่ีปรึกษาคณบด ี   
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ ์  คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง  การพิจารณาเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์
วิศวกรรม  เป็นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม(๕ปี)  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
ตามข้อสังเกตของ สกอ. นั้น  คณะฯได้นําเสนอเข้าท่ีประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  โดยท่ี
ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตรตามลําดับ ดังนี ้
 สภาวิชาการ มีมติเห็นชอบหลกัสูตร ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ 
 สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นชอบหลักสูตร ในคราวประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  เม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ 



หน้า  ๑๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๗     

 
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ท้ังนี้ คณะฯได้ดําเนินการส่งเอกสารหลักสูตรให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณา
เห็นชอบต่อไป รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๑.๒  เรื่อง  การเผยแพร่ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม         
ท่ีประดิษฐ์เครื่องหั่นมันสําปะหลัง และเครื่องหยอดข้าวเปลือกควบคุมด้วยวิทยุบังคับ ทางหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับ
วันอังคารท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๗ และฉบับวันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗   ผลงานดังกล่าวเกิดข้ึนจากการเรียน
การสอนรายวิชาโครงงานวิศวกรรมเครื่องกล  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล  นันทศรีวิวัฒน์ เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
โครงงาน    รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๑.๓  เรื่อง รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
ประกอบด้วย  
 นายวิชัย     ศรีขวัญ    ประธานกรรมการ 
 ดร.บุญปลูก   ชายเกต ุ รองประธานกรรมการ 
 รศ.ดร.ทองหล่อ  วงษ์อินทร ์ กรรมการ 
 รศ.ดร.ไทย   ทิพย์สุวรรณกุล กรรมการ 
 ว่าท่ี รท.ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร กรรมการ 
 ผศ.วนัด ี   เภาคํา  เลขานุการ  
คณะฯมีผลการดําเนินงานในภาพรวมได้คะแนน ๔.๑๒  อยู่ในระดับดี  (ผลคะแนนสูงสุดเป็นอันดับท่ี ๒ ) โดย
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะดังนี ้
 ด้านการผลิตบัณฑิต คณะควรกําหนดคุณสมบัติของบัณฑิตและติดตามประเมินผลเป็นระยะเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 ดา้นการวิจัย  คณะควรให้ความสําคัญเป็นพิเศษต่อการดําเนินงานด้านวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คณะ
ต้องเร่งกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานด้านการวิจัยอย่างเข้มข้น จัดระบบบริหารงานวิจัยในคณะให้เหมาะสมมีการ
กํากับติดตามการดําเนินงานวิจัยอย่างจริงจัง โดยถือเป็นภารกิจเร่งด่วน 
 ด้านการบริหาร คณะจําเป็นต้องให้ความสําคัญด้านคุณวุฒิของอาจารย์ และตําแหน่งทางวิชาการท่ีเพ่ิมข้ึน
ควรกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท่ีชัดเจนและจริงจัง รวมถึงการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  
 



หน้า  ๑๗ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี   ๕   มีนาคม   ๒๕๕๗     

 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๔  เรื่อง  การจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา กับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗  ผลผลิต โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน นั้น 
คณะฯมีกําหนดจัดโครงการฯ ระหว่างวันท่ี ๑๘ - ๒๕  มีนาคม  ๒๕๕๗  ณ มหาวิทยาลัยจําปาสัก  ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๗ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗  เม่ือวันพุธท่ี  ๘ มกราคม  ๒๕๕๗  
เอกสารหน้า ๘ - ๑๑  ดงัรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํา(ร่าง)ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การให้ทุนการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๗  รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม 
 มติท่ีประชุม  พิจารณาให้มีการแก้ไขปรับปรุง และสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไป 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ไม่มี 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง ท่ีปรึกษาคณบดี และผู้ทรงคุณวุฒิเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
    คณะฯควรสนับสนุนส่งเสริมผลงานนักศึกษา ให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์กับชุมชนได้ หรือพัฒนาให้
ตรงกับความต้องการของชุมชนมากข้ึน    
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบและมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการติดตามผลงานนักศึกษา เพ่ือพัฒนาต่อยอด
สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน  
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพือ่ทราบและพิจารณา 
 ๕.๒  เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
   ไม่มี 
 ๕.๓ เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
    ไม่มี 
 ๕.๔  เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ไม่มี 
  
 



หน้า  ๑๘ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๗ 

วันพุธท่ี   ๕   มีนาคม   ๒๕๕๗     

 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
 ๕.๕ เรื่อง ผู้แทนคณาจารย์เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ด้วยคณะฯได้ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นของนักศึกษา บุคลากรและบุคคลท่ัวไป มาระยะหนึ่งแล้วแต่
ยังไม่มีผลข้อมูล   จึงเสนอให้เปิดกล่องรับความคิดเห็นดังกล่าว 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ และกําหนดให้เปิดวันนี้โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และท่ีปรึกษาคณบดีเป็นพยาน 
 ๕.๖ เรื่อง ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี   
 ๕.๗  เรื่อง พิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (กศ.บป) ประจําภาคการศึกษาท่ี 
๑/๒๕๕๖  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ  
 ๕.๘ เรื่อง  พิจารณาแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖        
ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม   
  มติท่ีประชุม พิจารณาให้ปรับปรุงแก้ไข และสืบเนื่องในการประชุมครั้งถัดไป 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ เรื่อง การจัดงานพบปะสังสรรค์ หรืองานคืนสู่เหย้าให้กับศิษย์เก่า 
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบและมอบรองคณบดีฝ่ายบริหารฯดําเนินการจัดหารูปแบบและกําหนดจัดงาน
ประเพณีคืนสู่เหย้าและกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น  ท้ังนี้ ใหส้ืบเนื่องในการประชุมครั้งถัดไป 
 ๖.๒ เรื่อง  แจ้งกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗  ในวันพุธท่ี ๕ มีนาคม 
๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
          
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๑๐  น. 
 
 
                       นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศร ี      
              ผูจ้ดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 


