
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๒ กันยายน 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. อ.วิทูรย ชิงถวยทอง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
๕. ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๖. อ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๗. อ.ปยะพงษ แดงขํา ผูแทนคณาจารย กรรมการ
๘. อ.โชติวุฒิ ประสพสุข ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ
๙. อ.วดีนาถ วรรณสวัสดิ์กุล ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ
๑๐. รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๑. รศ.ดร.พิพัฒน พรหมมี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๒. นางพัชนีย พิชิตการณ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
๑๓. นางนุชนาฎ พันธุไชยศรี หัวหนาสํานักงานคณบดี เลขานุการ
๑๔. นางดวงแวว เชื้อออน หัวหนางานวิชาการ ผูชวยเลขานุการ

รายนามผูเขารวมประชุม
พล.ต.ต.สืบพงษ ภาษยะวรรณ ท่ีปรึกษาคณบดีดานกฎหมาย

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

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นวาครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้

วาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงตอท่ีประชุม
๑.๑ เรื่อง การกําหนดอํานาจหนาท่ีคณะกรรมการประจําคณะ (เพ่ิมเติม)

สืบเนื่อง จากหนังสือสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ี ว ๒๖๗/๒๕๕๙ เรื่อง ขอชี้แจงทํา
ความเขาใจเก่ียวกับคณะกรรมการประจําหนวยงาน ลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ โดย รองศาสตราจารยสุรชัย
ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี แจงใหทุกหนวยงานออกคําสั่ง
เพ่ือใหคณะกรรมการประจําหนวยงานซึ่งหมายถึง คณะกรรมการประจําคณะ ทําหนาท่ีรับการเสนอชื่อและพิจารณา
คัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการประจําคณะ
กําหนดใหเหลือหนวยงานละหนึ่งคน และเสนอรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยพรอมประวัติตอ
คณะกรรมการสรรหา ภายในวันท่ี ๒๖ กันยายน ศกนี้  รายละเอียดดังเอกสารหนา ๒



หนา ๔
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙

วันอังคารท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

ท้ังนี้ มีผูยื่นซองเสนอรายชื่อมาท้ังหมด จํานวน ๕ ซอง  ซึ่งจะดําเนินการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและ
คัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในวาระท่ี ๕.๘

ท่ีประชุม รับทราบ
วาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙

ผศ.ดร.ศุภวัฒน   ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธานท่ีประชุมไดขอใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ เม่ือวันพุธท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๔ - ๙

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไขเอกสาร ดังนี้
๑. เอกสารหนา ๔ รายนามคณะกรรมการผูมาประชุม ลําดับท่ี ๗. อ.โชติวุฒิ ประสพสุข แกไขเปน อ.วดีนาถ

วรรณสวัสดิ์กุล
๒. เอกสารหนา ๕ วาระท่ี ๒ “ในวันท่ีพฤหัสบดีท่ี” แกไขเปน “ในวันพฤหัสบดีท่ี”
๓. เอกสารหนา ๖ ขอ ๕.๑ “รศ.ดร.มนตรี พรหมมี” แกไขเปน “รศ.ดร.พิพัฒน พรหมมี”
๔. เอกสารหนา ๙ “ขอ ๖.๓” แกไขเปน “๖.๒”

วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว
๓.๑ อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน สืบเนื่องเอกสาร หนา ๕ ขอ ๓.๑

เรื่อง การกรอกคะแนนระหวางภาคและปลายภาครายวิชาโครงงานพิเศษ และการวิจัย นั้น ยังไมไดแจงใหอาจารย
ทราบโดยท่ัวกัน จึงเสนอใหสํานักงานคณบดีจัดทําหนังสือแจงใหอาจารยทราบและถือปฏิบัติ

ท่ีประชุม รับทราบ
๓.๒ ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์  คณบดี ประธาน สืบเนื่องเอกสารหนา ๘ ขอ ๖.๑ เรื่อง กําหนดการจัด

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งท่ี ๒ (The 2nd National Conference of Industrial
Technology) โดยความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษากลุมราชภัฏ ท้ังหมด ๔ แหง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งมีกําหนดการจัดประชุมวิชาการระหวางวันท่ี ๒๕ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ อาคาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ท่ีประชุม รับทราบ
วาระท่ี ๔ เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ

ประเด็นแจงเพ่ือพิจารณา
 พิจารณาขอเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือสงเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ

ท้ัง ๕ ดาน
พล.ต.ต.สืบพงษ ภาษยะวรรณ ท่ีปรึกษาคณบดีดานกฎหมาย ผูเขารวมการประชุมเสนอท่ีประชุมเพ่ือ

พิจารณา เรื่อง การใหความรูดานกฎหมายในชีวิตประจําวันแกนักศึกษาในลักษณะเสริมหลักสูตรเพ่ือใหนักศึกษา
สามารถเขาใจไดวากฎหมายเพง และ กฎหมายอาญา คืออะไร ความผิดและโทษแตกตางกันอยางไร จะไดปองกัน
และใชชีวิตไดอยางมีความสุข



หนา ๕
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙

วันอังคารท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธาน มอบรองคณบดีฝายวิชาการนําไปจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ
เพ่ือสงเสริมการจัดการเรยีนการสอนใหแกนักศึกษาตอไป

รศ.ดร.พิพัฒน พรหมมี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ แจงตอท่ีประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง การลงนามขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กับ Huawei ในการจัดตั้ง
ศูนยฝกอบรม HINA ซึ่งไดทําพิธีเปดศูนยฝกอบรมไปแลวเม่ือสองสัปดาหท่ีผานมา โดยรองประธานกรรมการของ
บริษัท Huawei ใหเกียรติมารวมพิธีเปดและลงนาม MOU ความเปนมาในระยะแรก เริ่มจากความสัมพันธสวนตัว
จากศิษยเกาท่ีไปทํางานกับ Huawei ใหเกียรติรับเชิญเปนวิทยากรมาบรรยายพิเศษใหความรูและประสบการณแก
รุนนอง หลังจากนั้นจึงไดพัฒนาความสัมพันธกันมาอยางตอเนื่อง เชน การใหทุนการศึกษาปละ ๔ ทุน ๆ ละ
๘๐,๐๐๐ บาทตอคน การใหนักศึกษาเขาไปศึกษาดูงาน ณ เซียงไฮ ปกก่ิง เซิ่นเจิ้น ในชวงปดเทอม ระยะเวลาใน
การศึกษาดูงานครั้งละประมาณสองสัปดาห โดยคาใชจายตาง ๆ ทางบริษัทฯจัดการใหหมด นอกจากนี้ยังสนับสนุน
อุปกรณเทคโนโลยีตาง ๆ เพ่ือใชสําหรับการเรียนการสอน ซึ่ง Huawei มีอุปกรณ เทคโนโลยีดานโทรคมนาคม และ
คอมพิวเตอรท่ีทันสมัยทุกอยางและพรอมใหการสนับสนุน ซึ่งจะเปนประโยชนท้ังสองฝาย หากนักศึกษาสามารถ
เรียนรู เทคโนโลยีตางๆ ไดดีก็สามารถไปทํางานใหกับเขาได แตท่ีสําคัญคือภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะตองมี
ความสามารถท่ีจะสื่อสารภาษาอังกฤษไดเปนอยางดีควบคูกันดวย  โดยสรุปในเบื้องตนหากคณะฯสนใจก็เริ่มจากการ
เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ เชนเดียวกันกอน

ผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธาน กลาวขอบคุณผูทรงคุณวุฒิท่ีใหโอกาสและความชัดเจนใน
เรื่องดังกลาว โดยมอบใหรองคณบดีฝายวิชาการไปศึกษาความเปนไปได

อ.วิทูรย ชิงถวยทอง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา แจงท่ีประชุมเพ่ือทราบ เรื่อง การใหบริการวิชาการ
จากท่ีทางแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ไดออกไปใหบริการวิชาการโดยการถายทอดงานวิจัยสูชุมชน นั้น ทําให
ทราบถึงความตองการท่ีแทจริงของชุมชนวาเขาตองการงานวิจัยมากกวาความรูท่ีเขาไดรับเพราะเขาไมสามารถนํา
ความรูไปผลิตชิ้นงานหรือจางใครทําไดเนื่องจากมีคาใชจายสูง

ผศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธาน เสนอใหทําเปนตนแบบไปใชกอน แลวจึงรวมกับชุมชนใน
การจัดหาทุน

ท่ีประชุม รับทราบ
วาระท่ี ๕ เรื่องเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา

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

ภาคปกติและภาคพิเศษ  ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี
๙/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ จึงขอเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา ดังนี้

๑. ผลการศึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจําภาคการศึกษาฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๘
รายวิชา และขอแกผลการศึกษา “ร” หรือ “I” ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๘ จํานวน ๑ รายวิชา ประจําภาค
การศึกษา ๒/๒๕๕๘ จํานวน ๓ รายวิชา



หนา ๖
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙

วันอังคารท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

๒. ผลการศึกษานักศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา ๒๕๕๘ จํานวน ๒๓ รายวิชา
มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ

๕.๘ เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ตามรายชื่อผูมี
สิทธิ์เขารับการคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จํานวน ๒ ทาน ดังนี้

๑. รศ.ดร.กวี ศิริโภคาภิรมย
๒. ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา
มติท่ีประชุม  พิจารณาคัดเลือกโดยวิธีการลงคะแนนลับและนับเปดเผย โดย รศ.ดร.กวี ศิริโภคาภิรมย

เปนผูไดรับการลงคะแนนเสียงมากสุด จึงเปนผูไดรับการเสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จากหนวยงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมอบใหเลขานุการจัดทําเอกสารเสนอคณะกรรมการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ภายในวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

๕.๙ เรื่อง พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
ดังนี้

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. ๕ ป)  มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม เทากับ ๒.๓๖
๒. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. ๔ ป) มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม เทากับ ๒.๗๙
๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. ๔ ป) มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม เทากับ ๓.๒๗
มติท่ีประชุม ไดพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุกหลักสูตรตามองคประกอบ

คุณภาพทุกองคประกอบแลวมีขอเสนอแนะใหหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเปนพ่ีเลี้ยงแนะนําการดําเนินการใน
แตละองคประกอบใหหลักสูตรอ่ืน
วาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ

๖.๑ เรื่อง แจงกําหนดการประชุมครั้งถัดไป
ผศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ์ คณบดี ประธาน แจงกําหนดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๙ ในวันอังคารท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
มติท่ีประชุม  รับทราบ

ปดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นางดวงแวว   เชื้อออน
ผูจดรายงานการประชุม

นางนุชนาฎ  พันธุไชยศรี
ผูตรวจรายงานการประชุม


