
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี  ๑ / ๒๕๕๖  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๓  มกราคม   ๒๕๕๖   

ณ  ห้องประชุม  I - TECH   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
******************************* 

               
ผู้มาประชุม   

๑. ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์ คณบดี    ประธานกรรมการ 
๒. ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๓. อาจารย์กุลสมทรัพย์ เย็นฉํ่าชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  กรรมการ 
๔. ผศ.หิรัญ  เกิดศิริ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๕. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๖. อาจารย์พิชิต  อ้วนไตร  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 

 ๗. อาจารย์ไชยวัฒน์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๘. อาจารย์ปิยะพงษ์ แดงขํา  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๙. ผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๑๐. นายจิตรเสน  จุติมา  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๑. นางพัชนีย์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๒. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสํานักงานคณบดี  เลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม  

      นายยงค์ยุทธ ปานสูง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ี ๐๐๐๕/
๒๕๕๖  ลงวันท่ี ๒ มกราคม ๒๕๕๖   รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
  
 
 



หน้า  ๘ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖     

 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๒  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเทพสตรี ท่ี ๓/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ เนื่องด้วยคณบดีจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันท่ี ๘ 
มีนาคม  ๒๕๕๖  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง โครงการประชุมเครือข่ายคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 
ครั้งท่ี ๑๕ ระหว่างวันท่ี ๙ - ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมโกมุท มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซ่ึงสรุป
สาระสําคัญได้ดังนี้ 
  ๑. เรื่อง การลงนามเพ่ือสร้างเครือข่ายทางวิชาการ การวิจัย การประกันคุณภาพ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 
  ๒. เรื่อง การจัดประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชรับเป็น
เจ้าภาพจัดประชุม พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯทําหน้าท่ีประสานงาน  
  ๓. เรื่อง การจัดต้ังสมาคมนักเทคโนโลยี ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับแก้ตราสัญลักษณ์ 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๑.๔ เรื่อง  การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา ณ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเทพสตรี  ในวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  นั้น  จึงขอแจ้งความก้าวหน้าในการดําเนินงานให้คณะกรรมการ
ทราบในเบ้ืองต้น ดังนี้ 
  ๑.  ได้ดําเนินการจัดพิมพ์ซองผ้าป่าและแจกซองผ้าป่าไปบางส่วนแล้ว 
  ๒.  ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือสมทบทุนการศึกษาตามคําสั่ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ี ๑/๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีกําหนดการประชุมในวันท่ี ๓๐ 
มกราคม ๒๕๕๖  
  ๓.  ได้เรียนเชิญคุณวีระศักด์ิ บุญเสริม เป็นพิธีกรดําเนินรายการ ซ่ึงขอความอนุเคราะห์จาก
นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เรียบร้อยแล้ว 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๑.๕ เรื่อง รายงานสรุปผลการติดตามผู้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากกองทุน
พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ   รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๑.๖ เรื่อง สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ได้รับรองมาตรฐาน
การศึกษา รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)  ต้ังแต่วันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕  ตามหนังสือท่ี สมศ.๓๐/๒๕๕๖      
ลงวันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๕๖  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม   
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 



หน้า  ๙ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖     
 
 
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๕ 
 ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์  ประธานได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๕  เม่ือวันพุธท่ี  ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๕๕  เอกสารหน้า ๑๕ - ๑๙   
ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
  เอกสารหน้า ๑๕  ข้อ ๙.  “ผู้แทนคณาจารย์” แก้เป็น “ผู้ทรงคุณวุฒิ” 
  เอกสารหน้า ๑๗  ข้อ ๓.๑  “ห้างหุ้นสวน” แก้เป็น “ห้างหุ้นส่วน” 
  เอกสารหน้า ๑๙  ข้อ ๖.๒  “ทอดผ้าสามัคคี” แก้เป็น “ทอดผ้าป่าสามัคคี”  
  เอกสารหน้า ๑๙  ข้อ ๖.๔  “คาดว่าจะในช่วง” แก้เป็น “คาดว่าจะจัดในช่วง” 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑  เรื่อง  การจัดอบรมและการแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ ท่ีประชุมมีมติให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์
และนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดชัยนาท 
และจังหวัดอ่างทอง  ท้ังนี้ ให้พิจารณาเพ่ิมสิทธิพิเศษสําหรับผู้เข้าแข่งขันหรือผู้ชนะการแข่งขัน โดยการมอบใบ
ประกาศนียบัตร โล่ รางวัล หรือได้รับสิทธิเข้าศึกษาต่อภายในคณะฯ  
 ๓.๒ เรื่อง การพิจารณาทุนการศึกษาให้นักศึกษายากจน โดย คุณพัชนีย์   พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิได้
แนะนําให้ไปขอความอนุเคราะห์ ร้านดารณีไหมไทย ซ่ึงทางร้านได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นจํานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท 
และคุณจิตรเสน จุติมา ผู้ทรงคุณวุฒิมอบให้ ๒,๐๐๐ บาท โดยทางสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดลพบุรี กลุ่มสวัสดิการสังคมและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ มอบให้กับครอบครัวจํานวน ๕,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ทาง
สํานักงานพัฒนาสังคมฯแจ้งว่ายังไม่ได้รับรายงานการให้ความช่วยเหลือจากทางมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้ สํานักงานพัฒนา
สังคมฯจะให้ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมอีก จํานวน ๕,๐๐๐ หากมหาวิทยาลัยฯไม่ยกเว้นค่าปรับและค่าลงทะเบียน โดย
ท่ีประชุมเห็นชอบให้คณะฯประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทํารายงานดังกล่าว   
 ๓.๓ เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่อง
การพัฒนาให้เป็นหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หรือหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตตามหลักสูตรเดิม 
  มติท่ีประชุม  มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการนัดประชุมหัวหน้าสาขาวิชา เรื่องการจัดทําหลักสูตร 
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)   
 ๓.๔ เรื่อง สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๓ สระบุรี ได้ให้ความอนุเคราะห์น้ําด่ืม จากเดิม ๕๐๐ ขวดเพ่ิม
เป็น ๘๐๐ ขวด 
 
 
 



หน้า  ๑๐ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๖     

 
 
 ๓.๕ เรื่อง การเสนอโครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับนักศึกษาหรือ
ผู้ปกครอง นั้น ยังขาดผู้รับผิดชอบโครงการ ท่ีประชุมมีมติมอบให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการ โดยยื่นเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง    
ของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้อีกหน่วยงานหนึ่ง 
 ๓.๖ เรื่อง การก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สูง ๑๒ ชั้น ๑ หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
กําหนดบริเวณก่อสร้าง ซ่ึงฝ่ายอาคารสถานท่ีฯได้นําเสนอท่ีประชุมผู้บริหารไว้จํานวน ๓ จุด คือบริเวณแฟลต ๒ 
บริเวณอาคาร ๑๑ สูง ๒ ชั้น และบริเวณหน้าตึกอาคาร ๑๔  โดยท่ีประชุมมีมติให้คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีภายใน
คณะได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา  
  
วาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน 
๓ รายวิชา ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ 
   
วาระท่ี ๕  เรื่องนโยบาย แนวทางการดําเนินงานคณะ  
  ไม่มี 
 วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง เสนอให้ปรับปรุงแก้ไขข้อความในเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติให้มี
ความชัดเจนมากข้ึน ในส่วนของระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
                               
 
 
           นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศรี       
              ผู้จดรายงานการประชุม 
  
 
 

 
 
 


