
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑  เมื่อวันพุธที่  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๑ 

ณ  หองประชุม I -Tech ช้ัน ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 

รายนามกรรมการผูมาประชุม   

๑. อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย คณบดี    ประธานกรรมการ 

๒. อ.ดร.วิทยา  พันธุพา  รองคณบดีฝายวิชาการ  รองประธานกรรมการ 

๓. อ.กุลสมทรัพย เย็นฉํ่าชลิต รองคณบดีฝายบริหารฯ  กรรมการ 

๔. อ.ภาณุวัฒน  หุนพงษ  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

๕. ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๖. อ.ดร.ลลิลธร  มะระกานนท ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๗. อ.พิชิต  อวนไตร  ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา  กรรมการ 

๘. อ.นนทรัฐ  บํารุงเกียรติ ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา  กรรมการ 

๙. รศ.ดร.มนตร ี  ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๐. นางพัชนีย  พิชิตการณ ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

๑๑. นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ  

๑๒. นางนุชนาฎ  พันธุไชยศร ี หัวหนาสํานักงานคณบดี    เลขานุการ  

๑๓. นางกฤษณา  โตอยู   หัวหนางานธุรการ  ผูชวยเลขานุการ(แทน) 

รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได 

 ผศ.สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ ผูแทนคณาจารย    ลาประชุม(ไปราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 

 อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานที่ประชุมไดตรวจสอบจํานวน

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเมื่อเห็นวาครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเปดประชุมและ

ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 

วาระที่ ๑   เรื่องประธานแจงตอที่ประชุม 

 ๑.๑  เรื่อง  มหาวิทยาลัยฯจัดโครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  โดย

กําหนดการจัดอบรมระหวางวันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองศรีสยาม ช้ัน ๔ อาคารราชนครินทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จังหวัดฉะเชิงเทรา ในครั้งน้ีคณะฯไดสงบุคลากรเขารับการอบรมจํานวน ๓ ทาน 

ไดแก อ.ดร.สกุล คํานวนชัย, อ.ปยะพงษ แดงขํา และ อ.นนทรัฐ บํารุงเกียรติ ซึ่งความรูที่ไดรับจะเปนประโยชนใน

การดําเนินงานบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 ๑.๒ เรื่อง การรับมอบอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยหางหุนสวนจํากัด ยุวากรศุภภัณฑ ผูรับจาง

ไดสงตัวแทนเขามาประชุมช้ีแจงการครบอายุรับประกัน ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ และในสวนที่ทางคณะฯแจง

การชํารุดไปแลวน้ันทางผูรับจางจะดําเนินการเขามาซอมแซมปรับปรุงใหอยูในสภาพพรอมใชงานตอไป 

 ที่ประชุม รับทราบ 



หนา  ๔ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ 

วันพุธที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๑   

 

 

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑ 

 อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย  คณบดี ประธาน นําเสนอรายงานการประชุม โดยขอใหคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  เมื่อวันพุธที่  ๑๗ มกราคม 

๒๕๖๑  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม  หนา ๓ - ๖  

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไขเอกสารหนา ๔ คําวา “อัตราช่ัวโมงละ ๖๐๐ บาท” 

แกไขเปน “อัตราช่ัวโมงละ ๓๐๐ บาท”   

   

วาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แลว 

 ๓.๑  อ.ดร.สกุล คํานวนชัย คณบดี ประธาน  สืบเน่ืองเอกสารหนา ๔ ขอ ๓.๑ เรื่อง การยุติการจางอาจารย 

น้ัน มหาวิทยาลัยฯไดดําเนินการเรงรัดประกาศรับสมัครและดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ ๑๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๑  โดยมหาวิทยาลัยฯกําหนดใหมารายงานตัวและทดลองปฏิบัติราชการในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ 

๒๕๖๑ ทั้งน้ี เกณฑความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศฯฉบับเดิม    

 ที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๒ อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย คณบดี ประธาน สืบเน่ืองเรื่อง การจัดต้ังศูนยอบรมและทดสอบมาตรฐานฝมือ

แรงงาน   ในเบื้องตน ไดมอบหมายใหแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรมเปนหนวยงานนํารองโดยมี ผศ.สกล   

นันทศรีวิวัฒน และอ.กุลสมทรัพทย เย็นฉํ่าชลิต เปนผูดําเนินการติดตอประสานงานหลัก ซึ่งขณะน้ีผลการดําเนินงาน   

มีความกาวหนาไปมาก ผลการดําเนินงานแลวเสร็จไดประมาณรอยละ ๘๐  ซึ่งคาดวาจะดําเนินการใหนักศึกษาช้ันป 

๔ เขารับการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในระดับที่ ๑ กอนการปจฉิมนิเทศในชวงประมาณปลายเดือน

เมษายน ศกน้ี ทั้งน้ี คณะฯไดต้ังเปาหมายในเรื่องการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของเราไววา นักศึกษาตองไดรับการ

อบรมพรอม Certified ในทุกสาขาวิชากอนที่จะสําเร็จการศึกษาออกไป  

 ที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ ๔  เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 

  ไมม ี   

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 ๕.๑ เรื่อง ผูทรงคุณวุฒิ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  ไมม ี

 ๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  ไมม ี

 ๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  ไมม ี

 ๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  ไมม ี



    หนา  ๕ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑ 

วันพุธที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๑   

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 ๕.๕ เรื่อง ผูแทนคณาจารยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการเสนอ เรื่อง การประดิษฐของที่ระลึกจากเครื่องกัด 

CNC โดย ผศ.ดร.วิทูรย ชิงถวยทอง ไดจัดทําตัวอยางมาเสนอใหคณะฯพิจารณานําไปใชในงานแสดงความยินดีกับ

บัณฑิตใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯกําหนดจัดข้ึนในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ น้ัน ผศ.ดร.วิทูรย 

ชิงถวยทอง ฝากแจงมาวาหากทางคณะสนใจยินดีจัดทําให 

  ที่ประชุม รับทราบและมอบรองคณบดีฝายวิชาการประสานงานเรื่องราคาและระยะเวลาในการจัดทํา 

  ในสวนของการไปศึกษาดูงานของแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ซึ่งจากการเขาศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและอื่น ๆ  น้ัน พบวา 

คณาจารยสวนใหญของเขามีความกระตือรือรน อุทิศเวลาใหกับการสอนและวิจัย มีความสามัคคีใหความรวมมือเขา

รวมกิจกรรมกับคณะและมหาวิทยาลัยฯเปนอยางดี ตลอดจนใหความสําคัญกบัการแตงกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ 

จึงนํามาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

  ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๖ เรื่อง ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

        ไมม ี        

 ๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ รายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา 

๑๖-๒๑ โดย อ.ดร.วิทยา พันธุพา รองคณบดีฝายวิชาการนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในที่ประชุม 

   มติที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ  

วาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

 ๖.๑ เรื่อง การเปดรับผลงานวิจัย ตํารา หนังสือ เพื่อพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเดนและผูมีผลงานดานตํารา 

หนังสือ ดีเดน ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

โดยกําหนดใหย่ืนแบบฯภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ น้ัน ผลปรากฏวา ไมมีผูย่ืนแบบเสนอช่ือเพื่อขอรับรางวัล 

และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายของคณะฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาขยายเวลาเปดรับสมัครฯออกไป 

จนถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑  

 มติที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ 

 ๖.๒  เรื่องประธาน แจงกําหนดการประชุมครั้งถัดไปในวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.  

       ประธานกลาวปดประชุม 

ปดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น.      

         

นางกฤษณา  โตอยู 

ผูจดบันทึกการประชุม 

 

นางนุชนาฎ  พันธุไชยศรี 

ผูตรวจรายงานการประชุม 


