
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี  ๑๑ / ๒๕๕๖  เม่ือวนัท่ี  ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖   

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. อาจารยว์ิทูรย ์ ชิงถ้วยทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๕. อาจารย์สุธรรม 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  เชื้ออ่อน  หัวหน้างานวิชาการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
รายนามผูเ้ข้าร่วมประชุม 
 นายไพศาล  ตันตสุทธิกุล ท่ีปรึกษาคณบด ี   
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ ์  คณบดคีณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง  การดําเนินการตามมติท่ีประชุม ดังนี ้
  - เรื่อง การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น คณะได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วโดยติดตั้งไว้บริเวณชั้น ๒ 
อาคาร ๑๔  ท้ังนี้ ได้จําแนกประเภทกล่องรับความคิดเห็นไว้ ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทนักศึกษา  และประเภท
บุคคลท่ัวไป 
   



หน้า  ๕ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๖ 

วันจันทรท่ี์  ๒๓  ธันวาคม   ๒๕๕๖     
 

 
วาระท่ี ๑   เรือ่งประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
  - เรื่อง การติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในคณะและสาขาวิชา คณะได้ดําเนินการ
เรียบร้อยแล้วโดยติดตั้งไว้ท่ีชั้นล่าง อาคาร ๑๔ บริเวณประตูทางเดินเข้า-ออกคณะ และได้มอบหมายให้รองคณบดี
ฝ่ายบริหารฯ รับผิดชอบกํากับดูแลการให้บริการข้อมูล ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์และทันสมัย ซึ่งมีกําหนดการ
ให้บริการได้ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ศกนี้ เป็นต้นไป 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๑.๒ เรื่อง  การทําข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรสายผู้สอน รอบการประเมิน
ท่ี ๑  ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  โดยคณาจารย์สายผู้สอนสามารถเลือกรูปแบบการประเมินได้ ๕ ด้าน  ตามรายละเอียด 
ดังนี ้
  ๑. ด้านการผลิตบัณฑิต   จํานวน ๑๒  คน 
  ๒. ด้านการวิจัย    จํานวน   ๓  คน 
  ๓. ด้านการบริการวิชาการ   จํานวน    ๑  คน 
  ๔. ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  จํานวน    -   คน 
  ๕ ด้านอ่ืน ๆ        จํานวน    ๓  คน 
      รวม   จํานวน  ๑๙  คน 
 มตท่ีิประชุม รับทราบ 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๖ 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์   ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๖  เม่ือวันจันทร์ท่ี  ๒๘ ตุลาคม  ๒๕๕๖  
เอกสารหน้า ๗ - ๑๐  ดงัรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยไม่มีการแก้ไข 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑ ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี  ประธาน   สืบเนื่อง เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบ  
 ๓.๒ ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  คณบดี ประธาน สืบเนื่อง เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐   ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม  
 มติท่ีประชุม  พิจารณาเห็นชอบ โดยใหแ้ก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ ข้อ ๑ (๓) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ตรง
กับความต้องการในการพัฒนาประเทศ แก้เป็น ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท้องถ่ินและ
การพัฒนาประเทศ เพ่ิมเติม (๗) ส่งเสริมสนับสนุนการยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษาท่ีสร้างชื่อเสียงให้คณะหรือ
มหาวิทยาลัย 



หน้า  ๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๖ 

วันจันทรท่ี์  ๒๓  ธันวาคม   ๒๕๕๖     

 
วาระท่ี ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 
 ๔.๑  เรื่อง การกําหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของอาจารย์ให้มีความชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การจัดทํา มคอ.  การแต่งกาย  โดยให้มีการกําหนดบทลงโทษซึ่งจะเริ่มใช้ใน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบ  
 ๔.๒ เรื่อง การสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีรับผิดชอบต่อสังคมให้มากข้ึน เพ่ือเป็นการสร้าง
ชื่อเสียงให้กับสถาบันและปลูกจิตสํานักให้กับนักศึกษา 
  มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
 ๕.๑  เรื่อง ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 รศ.ดร.พิพัฒน์  พรหมมี  เสนอให้มีการจัดโครงการช่วยเหลือหรือพัฒนานักศึกษา ชั้นปีท่ี ๑ ให้
สามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามมาตรฐานหลักสูตร   โดยให้นักศึกษารุ่นพ่ีเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ   ส่วนอาจารย ์
ทําหน้าท่ีเป็นพ่ีเลี้ยงและประเมินผลโครงการเสนอคณบด ี
  มติท่ีประชุม เห็นชอบและมอบใหส้าขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารจัดโครงการพ่ีช่วยน้อง
เป็นการนําร่องให้สาขาวิชาอ่ืน ๆ  
 นายไพศาล  ตันตสุทธิกุล  ท่ีปรึกษาคณบดี เสนอให้เลขานุการบรรจุเรื่องในวาระเรื่องสืบเนื่องจากการ
ประชุมครั้งก่อนไว้ล่วงหน้า แทนการให้คณะกรรมการนําสืบเนื่องในการประชุมครัง้ปัจจุบัน 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบให้สืบเนื่องเฉพาะเรื่องท่ีคณะกรรมการมีมติใหร้ายงานความคืบหน้าในการประชุม
ครั้งถัดไป 
 ๕.๒  เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
 อาจารย์นิสากรณ์  สิมมา  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเรื่องการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายใน
คณะ  ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์ให้สาขาวิชาแจ้งกําหนดการจัดกิจกรรมในแต่ละเดือนให้คณะทราบเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ในภาพรวม  โดยเริ่มประชาสัมพันธ์ได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม ศกนี้   
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๕.๓ เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  อาจารย์ลลิลธร  มะระกานนท์  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี ้
  ๑. เรื่อง การจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และผู้สนใจท่ัวไป  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ
เพ่ือแนะนําการจัดการเรียนการสอน แนวปฏิบัติงานด้านวิชาการ และการจัดทําเอกสาร มคอ.   โดยเชิญ คณบดี       
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสาขาวิชา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นวิทยากรบรรยาย  กําหนดการ
จัดโครงการไว้ในช่วงเดือนธันวาคม ศกนี ้
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 



 หน้า  ๗ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๖ 

วันจันทรท่ี์  ๒๓  ธันวาคม   ๒๕๕๖     

 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
  ๒. เรื่อง  การจัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัด
โครงการ เพ่ือแนะนํา สํารวจสถานท่ีฝึกงาน  และการขอความอนุเคราะห์สถานท่ีฝึกงานให้นักศึกษาทราบ  ตลอดจน
ชี้แจงปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการประเมินผล   กําหนดการจัดโครงการไว้ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๗ 
   มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๕.๔  เรื่อง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเสนอท่ีประชมุเพ่ือทราบและพิจารณา 
 อาจารย์วิทูรย์  ชิงถ้วยทอง  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ เรื่อง การสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมงาน
ประเพณีลอยกระทงร่วมกับทางมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานภายนอกเป็นผู้จัดงาน ณ บริเวณวงเวียนสระแก้ว และ
มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลท่ี ๑  จากการส่งกระทงเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย  นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ท่ี
กําลังจะมาถึงนี้ประธานนักศึกษาได้เสนอโครงการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีนักศึกษา
จัดกันเองทุกปี ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าคณะ จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมงาน ท้ังนี้
กําหนดวันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๕.๕ เรื่อง ผู้แทนคณาจารย์เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี 
 ๕.๖ เรื่อง ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชาเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบและพิจารณา 
  ไม่มี 
 ๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ จํานวน ๑๖ 
รายวิชา ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัติ  ยกเว้น รายวิชาการสื่อสารไร้พรมแดน ขอให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจง
เหตุผลว่าทําไมนักศึกษาจึงได้เกรด E จํานวน ๑๖ คน โดยให้สืบเนื่องในการประชุมครั้งถัดไป หากเป็นกรณีท่ีมีแต่
รายชื่อไม่ปรากฏว่ามีนักศึกษาอยู่จริง อนุมัติได้เลยไม่ต้องนํามาพิจารณาในครั้งถัดไป ท้ังนี้มอบคณบดีตรวจสอบและ
ยืนยัน  
 ๕.๘ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ กรณีขอแก้ ร และ ขส. รวม ๒๖ คน ดัง
รายละเอียดในเอกสารการประชุม 
  มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ  โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์ม ในหนังสือบันทึก
ข้อความ  เรื่อง  ขอแก้เกรด ร หรือ ขส.  ให้เพ่ิมเติมเหตุผลการให้เกรด ร. เนื่องจากอะไร  ยกเว้น  รายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาโครงงานวิจัย 
 ๕.๙ เรื่อง  พิจารณาผลการศึกษานักศึกษา ภาคปกติ ประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ รายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ  จํานวน ๒ คน   กรณีให้เกรด E  ขอแก้เป็น  B 
  มติท่ีประชุม  พิจารณาอนุมัต ิ



 หน้า  ๘ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑๒/๒๕๕๖ 

วันจันทรท่ี์  ๒๓  ธันวาคม   ๒๕๕๖     

 
 
วาระท่ี ๕  เรื่องเสนอท่ีประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 
 ๕.๑๐ เรื่อง  พิจารณามอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน กล่าวชี้แจง ตามท่ีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้
จัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีเพ่ือจัดตั้งกองทุน I -TECH เพ่ือการศึกษา   เม่ือวันพุธท่ี ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  สําหรับ
ช่วยเหลือนักศึกษาท่ียากจน หรือครอบครัวได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทําให้ไม่สามารถชําระค่าเล่าเรียนได้   
ยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ณ วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๖  มียอดเงิน
คงเหลือ  ๑๙๑,๗๙๙ บาท  จึงนําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเงื่อนไขการให้ทุนการศึกษา เพ่ือจัดทําประกาศคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง การมอบทุนการศึกษา ต่อไป 
 มติท่ีประชุม  พิจารณาเห็นชอบและแต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการจัดทําประกาศฯโดยมอบให ้       
นางพัชนีย์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานอนุกรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นรองประธาน หัวหน้า
สาขาวิชาเป็นกรรมการ และรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ  
   
วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง การจัดงานทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษาเสนอให้มีการจัดทุกป ี
 มติท่ีประชุม  รับทราบและเหน็ชอบให้จัดในรูปแบบงานคืนสู่เหย้าจะดีกว่า 
 ๖.๒ เรื่อง การจัดทําแบบฟอร์มการเขียนโครงงานวิจัย ให้เหมือนกันทุกสาขาวิชา นั้น  
  อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงว่ากําลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลท่ีได้
จากการประชุมหัวสาขาวิชา หากดําเนินการเสร็จแล้วจะเผยแพร่ไว้ท่ีเว็บไซต์คณะ 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๖.๓ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์คณะ  
  ผศ.ดร.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์ คณบดี ประธาน เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาเว็บไซต์เสนอรูปแบบ
เว็บไซต์โดยจ้างผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกดําเนินการจะรวดเร็วและพัฒนาได้ตรงความต้องการมากท่ีสุด 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
          
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
 
                       นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศร ี      
              ผูจ้ดรายงานการประชุม 
 
 


