
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕๕๗  เม่ือวนัพุธท่ี  ๘ มกราคม  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. อาจารย์สุธรรม อนชุาติกิจเจริญ ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๖. อาจารย์ไชยวัฒน ์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๗. อาจารย์ธาดา  คําแดง  ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๘. อาจารย์สิริสวัสดิ ์ จึงเจริญนิรชร ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๙. อาจารย์วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล ผู้แทนหัวหน้าสาขาวชิา  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  เชื้ออ่อน  หวัหน้างานวิชาการ  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  แจ้งการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ พุทธศักราช ๒๕๕๗  โดย
กําหนดประชมุในวันพุธท่ีหนึ่งของเดือน เวลา ๑๓.๐๐ น.  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๑.๒  เรื่อง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๕ เม่ือวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดดัง
เอกสารการประชุม 
 



หน้า  ๙ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดท่ีี  ๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗     
 

 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๗ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๖  เม่ือวันจันทร์ท่ี  ๒๓ ธันวาคม  
๒๕๕๖  เอกสารหน้า ๔ - ๗  ดงัรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 อาจารย์นิสากรณ์  สิมมา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รองประธาน สืบเนื่องการดําเนินการกําหนด
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นั้น  อยู่ระหว่างการดําเนินการซึ่งจะนํา
สืบเนื่องรายงานความก้าวหน้าในการประชุมครั้งถัดไป 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ๔.๑ ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน นําเสนอนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา ต่อ
ยอดจากโครงการความร่วมมืออาชีวศึกษาในภูมิภาคอาเซียนระหว่างประเทศไทย กับประเทศลาวและเวียดนาม ซึ่ง
จะนําร่องเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาการสื่อสารและสารสนเทศ(ไอซีที) ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ สําหรับประเทศไทยจัดท่ีวิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ประเทศลาวจัดท่ีวิทยาลัยเทคนิคเวียง
จันทร์และประเทศเวียดนามจัดท่ีวิทยาลัยเทคนิคฮานอย 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบโดยมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการศึกษาติดตามข้อมูลและเตรียมความพร้อมทางด้าน
ภาษาท่ีเก่ียวข้อง  โดยติดต่อประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) 
   
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
    รศ.ดร.พิพัฒน์  พรหมมี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เสนอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาว่าจะทําอย่างไร
ให้คณาจารย์ทํางานวิจัย  โดยในเบื้องต้นสามารถดําเนินการไดท้ั้งเชิงบวกและในเชิงลบคือ การสร้างแรงจูงใจในเรื่อง
ของรางวัล หรือเงินงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยแบบไม่จํากัดจํานวนหรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมกับศักยภาพ 
ตลอดจนการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรต ิ  ส่วนในเชิงลบอาจกําหนดบทลงโทษ ไม่ต่อสัญญาจ้างหรืออ่ืน ๆ  
  มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 
 

  



หน้า  ๑๐ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดท่ีี  ๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗  
 
 

วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
 ๕.๒  เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 อาจารย์นิสากรณ์  สิมมา  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเรื่อง คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ได้ประชุม
พิจารณาการดําเนินการจัดจ้างบุคคลภายนอกมาพัฒนาเว็บไซต์ นั้น มติท่ีประชุมเห็นชอบให้ชะลอการจัดจ้างไปก่อน
เนื่องจากการดําเนินการปรับปรุงในขณะนีต้้องการให้ใชค้วามสามารถของบุคลากรภายใน   
   มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๕.๓ เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  อาจารย์ลลิลธร  มะระกานนท์  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องตรงกันในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ท้ังระดับสาขาวิชาและ
ระดับคณะ   มหาวิทยาลัยฯจึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
นําไปสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันท่ี ๙-๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  วิทยากร
บรรยายโดย ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร   ในส่วนของคณะฯคาดว่าจะจัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ร่วมกันอีกครั้ง
หลังจากเข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยแล้ว ๑-๒ สัปดาห ์
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๕.๔  เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ไม่มี 
 ๕.๕ เรื่อง ผู้แทนคณาจารย์เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี 
 ๕.๖ เรื่อง ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี   
 ๕.๗ เรื่อง พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม เป็น 
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตามข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  ตามหนังสือท่ี ศธ ๐๕๐๖(๕)๑๙๘๘๐  ลงวันท่ี ๒๔ ธ.ค. ๕๖  
เรื่อง ส่งคืนหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาครุศาสตร์วิศวกรรม  ดังรายละเอียดเอกสารการ
ประชุม  
  มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัต ิ 
 ๕.๘ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.บป) ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๖ จํานวน ๒ 
รายวิชา และกรณีขาดสอบ จํานวน ๑ คน  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ    
 
 
 



หน้า  ๑๑ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๗ 

วันพฤหัสบดท่ีี  ๖  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๗     

 
 
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
  ไม่มี 
          
ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๔๕  น. 
 
 
                       นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศร ี      
              ผูจ้ดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


