
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ  หองประชุม I -Tech ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายนามคณะกรรมการผูมาประชุม
๑. ผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธานกรรมการ
๒. อ.ดร.สกุล คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ
๓. อ.นิสากรณ สิมมา รองคณบดีฝายบริหารฯ กรรมการ
๔. ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๕. อ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๖. อ.ปยะพงษ แดงขํา ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๗. อ.โชติวุฒิ ประสพสุข ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ
๘. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๙.. รศ.ดร.พิพัฒน พรหมมี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๐. นางพัชนีย พิชิตการณ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๑. นางนุชนาฎ พันธุไชยศรี หัวหนาสํานักงานคณบดี เลขานุการ
๑๒. นางกฤษณา โตอยู หัวหนางานธุรการ ผูชวยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการท่ีไมเขาประชุม (ติดราชการ)
๑. อ.วิทูรย ชิงถวยทอง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
๒. อ.โชติวุฒิ ประสพสุข ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ

รายนามผูเขารวมประชุม
นางมัญชุมาศ จักรสิรินนท ท่ีปรึกษาคณบดีดานพัฒนาสังคม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานท่ีประชุมไดตรวจสอบจํานวน

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นวาครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงตอท่ีประชุม

เรื่องการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แทนคนเดิมท่ีลาออก เนื่องจากดํารงตําแหนงนายก
สภามหาวิทยาลัยเกินสามแหง ซึ่งในวันนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการใหมีการลงคะแนนเลือกคณะกรรมการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเภทผูแทนบุคลากรสายวิชาการ และผูแทนบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ

ท่ีประชุม รับทราบ



หนา ๕
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดท่ีี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙
ผศ.ดร.ศุภวัฒน   ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธานท่ีประชุมไดขอใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๙ เม่ือวันศุกรท่ี ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๕๙ รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๓ - ๗

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไขเอกสารหนา ๕ ขอ ๕.๔(๒) โดยใหเพ่ิมเติมวันท่ีจาก
เดิม “ในวันพฤหัสบดีท่ี” แกไขเปน “ในวันท่ีพฤหัสบดีท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙”

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ท่ีแลว
๓.๑ อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน สืบเนื่องเอกสาร หนา ๖ ขอ ๕.๗

เรื่อง  รายวิชาโครงงานพิเศษ และการวิจัย ท่ีมีผลการศึกษา “I” หรือ “ร” ในชองคะแนนระหวางภาคมีคะแนนเปน
๐ แตในชองคะแนนปลายภาคกลับมีคะแนน นักศึกษาท่ีไดเกรด I และยังทําโครงงานไมเสร็จ จึงมีผลการศึกษาเปน E
นั้น จากการศึกษาระบบบริการการศึกษา สําหรับอาจารย สามารถดําเนินการตามขอเสนอท่ีประชุมไดโดยให
สามารถกรอกคะแนนระหวางภาคตามจริง สวนชองคะแนนปลายภาคใหกรอกคะแนนเปน ๐ และเม่ือนักศึกษา
ดําเนินการจัดทําโครงงานพิเศษแลวเสร็จตามกระบวนการ จึงสามารถยื่นขอแก I หรือ ร โดยอาจารยสามารถปรับ
คะแนนชองระหวางภาค (๗๐%) และปลายภาค (๓๐%) ดังเอกสารการประชุม หนา ๙

ท่ีประชุม รับทราบ
๓.๒ ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์  คณบดี ประธาน สืบเนื่องเอกสารหนา ๕ ขอ ๕.๕(๑) การจัดการ

แขงขันหุนยนตอัตโนมัติ ในปนี้พบปญหาอุปสรรคในเรื่องของสถานท่ีท่ีคับแคบ สภาพอากาศรอนเครื่องปรับอากาศ
ทําความเย็นไมเพียงพอ  ประกอบกับมีพายุฝนตก  ทําใหผูเขารวมโครงการไมไดรับความสะดวกสบายเทาท่ีควร
โดยเฉพาะผูปกครอง ในสวนของการจัดการแขงขันรอบชิงแชมปประเทศไทย กําหนดจัดวันท่ี ๑๖-๑๘ กันยายน
ศกนี้ ณ หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา จังหวัด ขอนแกน ซึ่งผูชนะจากการแขงขันระดับภาคท่ีคณะฯจัดจะไปเขา
รวมแขงขันรอบชิงแชมปประเทศไทย ตอไป

ท่ีประชุม รับทราบ

วาระท่ี ๔ เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ
ประเด็นแจงเพ่ือพิจารณา
 พิจารณาขอเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ

ท้ัง ๕ ดาน
รศ.ดร.พิพัฒน พรหมมี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ เสนอนโยบายดานการผลิตบัณฑิตเรื่องการเปดคอรสอบรม

ใหนักศึกษาดานภาษาตางประเทศเนื่องจากมีบริษัท นักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนภายในประเทศ ภาษาจึงจําเปน
สําหรับนักศึกษาในการออกไปประกอบอาชีพ



หนา ๖
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดท่ีี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

วาระท่ี ๔ เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ
ผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธาน แจงวาคณะฯไดดําเนินการจัดอบรมภาษาตางประเทศให

อาจารยและนักศึกษา ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ซึ่งในปหนาคณะฯยังคงสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมอบรมดานภาษาให
ตอเนื่อง โดยมอบรองคณบดีฝายวิชาการดําเนินการในเรื่องดังกลาว

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบและพิจารณา
๕.๑ เรื่อง ท่ีปรึกษาคณบดี ผูทรงคุณวุฒิ เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ แจงท่ีประชุมเพ่ือทราบในเรื่องการไปศึกษา
ดูงานดานวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ท่ีคณะจัดไปเม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม
๒๕๕๙ นั้น รศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน รองอธิการบดีฝายวิจัยและสงเสริมวิชาการ กลาววา ยินดีมากท่ีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมไปศึกษาดูงาน เนื่องจากวารสารวิชาการพระจอมเกลาพระนครเหนือไดรับการยอมรับใหเปนวารสาร
ระดับชาติ มีคา Impact factor อยูท่ี 0.069  และเปนวารสารท่ีมีการออกหมายเลข Digital Object Identification
: DOI ซึ่งศูนยดัชนีการอางองวารสารไทย (TCI) ไดขอเขาศึกษาดูงานเรื่องของ DOI เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตอ
จากคณะ

เพ่ิมเติมในสวนของเทคนิคการทําใหคา Impact factor เพ่ิมข้ึน โดยการใหนักวิจัยเขามา Citation
บทความวิจัย ๑ ครั้ง/๑ paper/๑ คะแนน

รศ.ดร.มนตรี  พรหมมี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ เสนอเพ่ิมเติมในเรื่องของชื่อวารสารในเว็บไซต พบวา
ไมมีชื่อเต็มของวารสาร ขอใหคณะฯดําเนินการตรวจสอบและแกไขตอไป

ผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธาน กลาวขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิท่ีใหการสนับสนุน
สงเสริมแนะนําในเรื่องของวารสารวิชาการมาโดยตลอด จนกระท่ังวารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH อยูในฐานขอมูล
TCI กลุม ๒

ท่ีประชุม รับทราบ
๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ไมมี
๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน แจงตอท่ีประชุมเพ่ือทราบเรื่อง การ
จัดการความรู(KM) ในปการศึกษา ๒๕๕๙ คณะฯไดดําเนินการตามพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย
รวม ๒ เรื่อง ดังนี้

๕.๓.๑ ดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง แนวปฏิบัติท่ีดีตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานพิเศษ
๕.๓.๒ ดานการวิจัย เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูใหไดรับการตีพิมพ

เผยแพร



หนา ๗
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดท่ีี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยฯไดจัดใหคณะวิชานําเสนอการจัดการความรูท้ัง ๒ ดาน เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในองคกรข้ึนในวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารสํานักวิทยบริการฯ

ท่ีประชุม รับทราบ
๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

ไมมี
วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

๕.๕ เรื่อง ผูแทนคณาจารยเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
อ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผูแทนคณาจารย กรรมการ เสนอท่ีประชุมพิจารณา ดังนี้
๕.๕.๑ เรื่อง การจัดสถานท่ีพักผอน และสถานท่ีออกกําลังกายใหนักศึกษายังมีไมมาก
๕.๕.๒ เรื่อง การสงเสริมองคกรแหงความสุข (Happy Workplace) เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีเปน

การลดชองวางระหวางผูบริหาร อาจารย และเจาหนาท่ี ในสวนของรางกาย จิตใจ
๕.๕.๓ เรื่อง การจัดการความรู ยังไมท่ัวถึงควรสงเสริมและมีการแขงขันกันภายในคณะเพ่ือใหเปน

องคกรแหงการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ท่ีประชุม รับทราบ มอบรองคณบดีฝายบริหารฯและรองคณบดีฝายวิชาการรับไปพิจารณาดําเนินการ

ตามขอเสนอแนะ
๕.๖ เรื่อง ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

อ.วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ เสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้
๕.๖.๑ เรื่อง การสรรหาและแตงตั้งประธานกิจการนักศึกษา  พบวา ประธานคนเดิมจะลาออกทําให

การดําเนินงานและประสานงานนกัศึกษามีขอผิดพลาดบกพรองไมราบรื่น
ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์  คณบดี ประธาน แจงวา ตามท่ีประธานกิจการนักศึกษามีความ

ประสงคจะลาออกนั้น ไดแจงกับนักศึกษาไปแลวใหปฏิบัติหนาท่ีตอไป
ท่ีประชุม รับทราบ
๕.๖.๒ เรื่อง การพิจารณาใหทุนการศึกษาจากภายนอก พบวานักศึกษาสวนใหญจะไมทราบขาว

ประชาสัมพันธ ทําใหขาดโอกาส
ท่ีประชุม  รับทราบและมอบใหรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษารับไปดําเนินการปรับปรุงแกไข

๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน นําเสนอผลการศึกษาของนักศึกษา

ภาคปกติและภาคพิเศษ  ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี
๘/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ จึงขอเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา ดังนี้

๑. ผลการศึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๑
รายวิชา

มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ



หนา ๘
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดท่ีี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา
๕.๘ เรื่อง พิจารณาแผนบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพ่ือประเมินความสําเร็จและนําผล

การประเมินไปปรังปรุงแผนบริการวิชาการหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการแกสังคม นั้น
มติท่ีประชุม จากรายงานพบวาการดําเนินงานตามแผนบริการวิชาท้ังสองโครงการมีตัวชี้วัดบรรลุเปาหมาย

ท้ังหมด ๑๒ ตัวบงชี้ ซึ่งคณะกรรมการมีขอสังเกตเพ่ิมเติมในเรื่องการกําหนดตัวชี้วัดใหเนนในเรื่องของวัตถุประสงค
โครงการท่ีจัด เนนการบูรณาการกับการเรียนการสอนและชุมชน และระยะเวลาในการจัดใหปรับในชวงไตรมาส ๒
การกําหนดเปาหมายความสําเร็จใหมีความทาทายยิ่งข้ึนจะชวยใหการพัฒนาคณะมีอัตราเรงเพ่ิมมากข้ึน

ท้ังนี้ จากรายงานมีการสํารวจขอมูลความตองการรับบริการวิชาการจากการจัดโครงการในปท่ีผานมา พบวา
ชุมชน ตองการใหจัดอบรมโปรแกรมแอนิเมชั่น โปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑสิ่งของเครื่องใช อบรมการใชเครื่อง
เชื่อมแบบอัตโนมัติ การเพ่ิมระยะเวลาอบรมใหมากข้ึนกวาเดิม การผลิตเตาเผาถายจากถังน้ํามัน และการออกแบบ
ระบบไฟฟาจําลองการทํางานโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมอบใหคณะกรรมการบริการวิชาการรับไปกําหนดแผน
บริการวิชาการ และกิจกรรม/โครงการในปถัดไป

๕.๙ เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารการ
ประชุม หมายเลข ๒

มติท่ีประชุม อนุมัติในหลักการและใหปรับปรุงตามขอสังเกตเพ่ิมเติม ในขอ ๕.๘
๕.๑๐ เรื่อง พิจารณาการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย โดย อาจารยนนทรัฐ

บํารุงเกียรติ อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ผูยื่นขอกําหนดตําแหนง ดังเอกสาร
ก.พ.อ. ๐๓ พรอมเอกสารประกอบการสอนรายวิชา คณิตศาสตรวิศวกรรม ๒ ดังเอกสารการประชุม เลมสีเหลือง)

มติท่ีประชุม เห็นชอบ โดยใหมีการแกไขคําผิด

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ
๖.๑ เรื่อง การจัดประชุมวิชาการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐

ผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์  คณบดี ประธาน แจงเรื่อง การจัดประชุมวิชาการ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐
โดยคณะเปนเจาภาพ กําหนดจัดงานระหวางวันท่ี ๒๕-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ท่ีประชุม รับทราบ



หนา ๙
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙

วันพฤหัสบดท่ีี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ
๖.๓ เรื่อง แจงกําหนดการประชุมครั้งถัดไป

ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธาน แจงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

มติท่ีประชุม  รับทราบ

ปดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นางนุชนาฎ  พันธุไชยศรี
ผูจดรายงานการประชุม


