
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑  เมื่อวันพุธที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๑ 

ณ  หองประชุม I -Tech ช้ัน ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 

รายนามกรรมการผูมาประชุม   

๑. อ.ดร.วิทยา  พันธุพา  รองคณบดีฝายวิชาการ  ประธานกรรมการ 

๒. อ.ภาณุวัฒน  หุนพงษ  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

๓. ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๔. ผศ.สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ  ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๕. อ.ดร.ลลิลธร  มะระกานนท ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๖. อ.พิชิต  อวนไตร  ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา  กรรมการ 

๗. อ.นนทรัฐ  บํารุงเกียรติ ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา  กรรมการ 

๘. รศ.ดร.มนตร ี  ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๙. นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  

๑๐. นางนุชนาฎ  พันธุไชยศร ี หัวหนาสํานักงานคณบดี    เลขานุการ  

๑๑. นางนุชนาท  เที่ยงธรรม หัวหนางานวิชาการ  ผูชวยเลขานุการ  

รายนามกรรมการไมสามารถมาประชุมได 

 ๑. อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย คณบดี    ลาประชุม  

 ๒. อ.กุลสมทรัพย เย็นฉํ่าชลิต รองคณบดีฝายบริหารฯ  ลาประชุม 

 ๓. นางพัชนีย  พิชิตการณ ผูทรงคุณวุฒิ   ลาประชุม 

 เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 

 อ.ดร.วิทยา พันธุพา  รองคณบดีฝายวิชาการ  ประธานที่ประชุมไดตรวจสอบจํานวนคณะกรรมการประจํา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเมื่อเห็นวาครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตาม

วาระการประชุม ดังตอไปน้ี 

วาระที่ ๑   เรื่องประธานแจงตอที่ประชุม 

 ๑.๑  เรื่อง  ปรับเปลี่ยนการมอบอํานาจใหรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ ๑๔๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังน้ี  

 รองอธิการบดีคนที่ ๑ ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกลา รองอธิการบดีฝายบริหาร กิจการนักศึกษาและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 รองอธิการบดีคนที่ ๒ รศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธ์ิ รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม 

 รองอธิการบดีคนที่ ๓ ผศ.รัชชนก สวนสีดา รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

 รองอธิการบดีคนที่ ๔ ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปญญาพงศ รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพองคการและกิจการ

สภามหาวิทยาลัย 

 รองอธิการบดีคนที ๕ ผศ.ดร.กันยา กองสูงเนิน รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ  

 ที่ประชุม รับทราบ 



 หนา  ๔ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑ 

วันพุธที่  ๒๕   เมษายน  ๒๕๖๑   

 

วาระที่ ๑   เรื่องประธานแจงตอที่ประชุม 

 ๑.๒ เรื่อง จุดเปลี่ยนกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ออกมาใหมคือใหสถานศึกษา 

ประเมินตนเองโดยเลือกตัวช้ีวัดจากกรอบมาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการและรายงานผลการประเมินไปที่

ตนสงักัด และประเมินครั้งเดียวจากเดิมตองประเมินทั้งภายในและภายนอก ทั้งน้ี ตองรอคณะกรรมการกฤษฎีกา

พิจารณาขอกฎหมายกอนประกาศราชกิจจานุเบกษาอยางเปนทางการตอไป 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 ๑.๓ เรื่อง จากการติดตามและสังเกตการณการลงพื้นที่บริการวิชาการแกชุมชน หมู ๗ ต.เพนียด            

อ.โคกสําโรง ซึ่งเปนพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยฯมอบหมายใหคณะรับผิดชอบ พบวา 

  ๑.๓.๑ เครื่องอัดถานที่คณะนําไปใหชุมชนจากโครงการบริการวิชาการเมื่อปที่ผานมา พบวาชุมชน

ใชในกระบวนการผลิตถานอัดแทงอยางตอเน่ือง 

  ๑.๓.๒ เครื่องผลิตยาหมองพรอมบรรจุขวด  ชุมชนมีความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการทํางานใน

ระดับที่ดีมาก และขอใหผูวิจัยเพิ่มขนาดแกนหมุนและปรับปริมาณการบรรจุใหไดหลากหลายขนาด  

  ๑.๓.๓ ชุมชนมีความตองการผลิตปุยหมักจําหนาย  และเพื่อใหปุยหมักใชงายเหมือนปุยเคมี จึงมี

ความตองการใหคณะสนับสนุนเครื่องอัดหรือข้ึนรูปปุยหมักเปนลําดับถัดไป 

  นายสมนึก เตะชาตะพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ ใหขอมูลเพิ่มเติมในเรื่องการเสนอของบประมาณ

สนับสนุนจากจังหวัดยังพอมีโอกาส  หากคณะฯลงพื้นที่อีกขอเสนอใหแนะนําชุมชนดําเนินการขอจดทะเบยีนพาณิชย 

ซึ่งจะสงผลในการเขาถึงแหลงทุนเพื่อขยายโอกาสในการผลิตสินคาไดหลากหลายหรือสามารถจัดหาเครื่องมือ 

อุปกรณที่ทันสมัยข้ึน  

  รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ เห็นดวยกับขอแนะนําในการขอจดทะเบียน

พาณิชย สวนผลิตภัณฑของชุมชนยังไมมีจุดขายตองเนนจุดขายของชุมชนที่แตกตางจากที่อื่นอยางเดนชัด 

  อ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท ผูแทนคณาจารย กรรมการ ใหขอมูลเพิ่มเติมจากการไดพูดคุยกับผูนํา

ชุมชน มีแนวความคิดในการที่จะดําเนินการในเรื่องการปรับปรุงผลิตภัณฑและการกอสรางโรงเรือนเพื่อขอจด

ทะเบียนมาตรฐานโรงเรือนและมาตรฐานยา ในลําดับถัดไป 

  นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ เสนอใหคณบดีนําเรียนตอทานอธิการบดีเพื่อ

นําเขาที่ประชุมหัวหนาสวนราชการ ซึ่งเปนการเช่ือมโยงขอมูลจากราชภัฏในการลงไปชวยเหลือพัฒนาชุมชนอยาง

เปนรูปธรรม 

  ที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑ 

 อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย  คณบดี ประธาน นําเสนอรายงานการประชุม โดยขอใหคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑  เมื่อวันพุธที่  ๑๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม  หนา ๓ - ๕ 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข  

 



หนา  ๕ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑ 

วันพุธที่  ๒๕   เมษายน  ๒๕๖๑   

 

วาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แลว 

  ไมม ี

วาระที่ ๔  เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 

  ไมม ี   

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 ๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  อ.ดร.วิทยา พันธุพา รองคณบดีฝายวิชาการ ประธาน แจงที่ประชุมเพื่อทราบ ในปการศึกษา 

๒๕๖๑ จะมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุสาหกรรมบัณฑิต (ค.บ.) ซึ่งมี ๒ แขนงวิชา จะออกฝกปฏิบัติการสอนเปน

รุนแรก ซึ่งทางคณะใหความสําคัญในการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาอยางเขมงวด เน่ืองจากการไปปฏิบัติการ

สอนของนักศึกษากลุมดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอความเช่ือมั่นของสังคมที่มีตอหลักสูตรและกระบวนการเรียน

การสอนของคณะ 

  ที่ประชุม รับทราบ   

 ๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  อ.ภาณุวัฒน หุนพงษ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ แจงที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับ

การจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในคณะ อาทิเชน การแสดงความยินดีบัณฑิตใหมและบัณฑิตกิตติมศักด์ิ กิจกรรมวัน

ครบรอบ ๑๓ ปวันสถาปนาคณะ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมนัดพบ

แรงงาน 

  ที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.๕ เรื่อง ผูแทนคณาจารยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณามอบคณะ

ดําเนินการปรับปรุงแกไขในสวนที่เห็นชอบ ดังน้ี 

  ๑. เรื่อง ศูนยฝกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร น้ัน ขณะน้ีอยู

ระหวางการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ  คาดวาจะสําเร็จลุลวงสามารถเปดศูนยฯไดภายในป พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  ๒. เรื่อง การปรับปรุงหองปฏิบัติการพื้นฐาน อาคาร ๑๔  ใหมีสภาพเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ

สอนเพิ่มมากข้ึน น้ัน จากการสังเกตพบวา บรรยากาศภายในหองมืดเกินไปตองเพิ่มไฟสองสวางใหเพียงพอ การ

ระบายอากาศจากการเช่ือมยังไมดีพอ อีกทั้งความสะอาดและความปลอดภัยของผูเรียนยังพบเห็นปญหาเชนกัน 

  ๓. ตําแหนงที่ติดปายประชาสัมพันธปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ไมเหมาะสม 

  ๔. เรื่อง ขาดการสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสเขารวมแขงขันทางวิชาการอยางกวางขวาง 

ทั้งน้ีเพื่อเปนการประชาสัมพันธคณะและมหาวิทยาลัยฯในการสรางช่ือเสียง 

  ๕. เรื่อง การทํางานของเจาหนาที่ประจําสํานักงานคณบดี พบวาเขาทํางานไมตรงเวลา และพักเกนิเวลา 

ทําใหผูมาติดตอเสียเวลาน่ังคอย 

  ที่ประชุม รับทราบและรับไปพิจารณาปรับปรุงแกไข 

 



หนา  ๖ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑ 

วันพุธที่  ๒๕   เมษายน  ๒๕๖๑   

  

 

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  อ.ดร.ลลิลธร  มะระกานนท ผูแทนคณาจารย กรรมการ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาใหคณะ

ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซตใหเปนปจจุบันในสวนของขอมูลหลักสูตร ประวัติคณาจารย และผลงานทางวิชาการไม

สามารถเขาไปกรอกขอมูลช่ือเรื่องวิจัยได 

 ที่ประชุม รับทราบ และมอบคณะดําเนินการปรับปรุงเรงดวน 

 ๕.๖ เรื่อง ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

       อ.พิชิต อวนไตร ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาใหคณะ

ดําเนินการกําชับใหคณาจารยสงเกรดใหทันรอบการพิจารณา ที่ผานมาพบวามีนักศึกษาเสียสิทธ์ิการย่ืนขอรบัทนุหรอื

ดําเนินการย่ืนคําขอตาง ๆ ไมทันภายในเวลาที่กําหนด เน่ืองจากอาจารยสงเกรดลาชา  นอกจากน้ียังพบวาอาจารย

บางทานไมเก็บหลักฐานการสอบไว เมื่อนักศึกษาขอตรวจสอบผลคะแนนไมสามารถทําได จึงเสนอใหคณะดําเนินการ

แจงเตือนคณาจารยใหความสําคัญในเรื่องดังกลาวอยางเขมงวดมากข้ึน 

  ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ รายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา 

๑๕-๒๐ โดย อ.ดร.วิทยา พันธุพา รองคณบดีฝายวิชาการนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในที่ประชุม 

   มติที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ 

 ๕.๘ เรื่อง พิจารณาผูสมควรไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนและผูมีผลงานดานตําราดีเดนประจําปพุทธศักราช 

๒๕๖๐  โดยมีผูย่ืนแบบเสนอช่ือเพื่อขอรับรางวัล “นักวิจัยดีเดน”  ประเภท บทความวิจัยฉบบัสมบรูณที่ไดรบัการ

ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ หรือบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ ภายในป 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีจํานวนเรื่องรวมสูงสุด  ดังรายช่ือตอไปน้ี 

  ๑. อ.ดร.ลลลิธร  มะระกานนท  อาจารยประจําแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  

 มีผลงานรวมทัง้หมด ๔ เรื่อง รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๒๔- ๒๕ 

  ๒. อ.ดร.สิรสิวัสด์ิ จึงเจริญนิรชร อาจารยประจําแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล   

มีผลงานรวมทั้งหมด ๓ เรื่อง รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๒๖ - ๒๗ 

  ๓. อ.ภาณุวัฒน หุนพงษ อาจารยประจําแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  

มีผลงานรวมทั้งหมด ๑ เรื่อง รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๒๘ - ๒๙ 

  ๔. อ.โชติวุฒิ ประสบสุข อาจารยประจําแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล  

มีผลงานรวมทั้งหมด ๑ เรื่อง รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๓๐ - ๓๑ 

  มติที่ประชุม พิจารณาคัดเลือกให อ.ดร.ลลลิธร มะระกานนท เปนผูไดรับรางวัล นักวิจัยดีเดน 

ประจําปพทุธศักราช ๒๕๖๐  

 

 

 



หนา  ๗ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑ 

วันพุธที่  ๒๕   เมษายน  ๒๕๖๑   

 

 

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 ๕.๙ เรื่อง แตงต้ังอาจารยปพณ สะอาดยวง อาจารยประจําแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม ใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ต้ังแตวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ 

๑๒๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และบัญชีแนบทายคําสั่งฯ ดังเอกสารการประชุมหนา ๓๘ - ๓๙ 

 ปจจุบันคณะฯมีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น ๖ ทาน เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน 

๒ ทาน คงเหลือที่อยูระหวางการพิจารณาอีกจํานวน ๒ ทาน  

 มติที่ประชุม รับทราบและขอแสดงความยินดี 

วาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

 ๖.๑ เรื่อง การอนุญาตใหสอบนอกตารางไดเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวกับวิจัยและโครงงานพิเศษ  

 ๖.๒  เรื่องประธาน แจงกําหนดการประชุมครั้งถัดไปในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.  

 

       ประธานกลาวปดประชุม 

ปดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น.      

         

นางนุชนาท  เที่ยงธรรม 

ผูจดบันทึกการประชุม 

 

นางนุชนาฎ  พันธุไชยศรี 

  ผูตรวจรายงานการประชุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


