
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๐  เมื่อวันพุธที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

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. ผศ.สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๗. อ.ดร.ลลิลธร  มะระกานนท ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๘. อ.พิชิต  อวนไตร  ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา  กรรมการ 

๙. อ.นนทรัฐ  บํารุงเกียรติ ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา  กรรมการ 

๑๐. รศ.ดร.มนตร ี ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๑. นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๒. นางนุชนาฎ  พันธุไชยศร ี หัวหนาสํานักงานคณบดี    เลขานุการ  

๑๓. นางกฤษณา  โตอยู   หัวหนางานธุรการ  ผูชวยเลขานุการ(แทน) 

รายนามผูไมเขาประชุม 

นางพัชนีย  พิชิตการณ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  ติดภารกิจ 

   

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

 อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานที่ประชุมไดตรวจสอบจํานวน

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเมื่อเห็นวาครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเปดประชุมและ

ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 

วาระที่ ๑   เรื่องประธานแจงตอที่ประชุม 

 ๑.๑ เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย อธิการบดีพรอมคณะผูบริหารใหการตอนรับคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรตางประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดย ผศ.ดร.ศรชัย มุงไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปน

ประธานกรรมการและประธานการประชุมการลงนามความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ 

Sam Houston state University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Dr. Stacey Edmonson คณบดีวิทยาลัยการศึกษา 

ระหวางวันที่ ๑๙-๒๐ พฤศจิกายน ที่ผานมา รายละเอียดขอตกลงทางวิชาการประกอบดวย กิจกรรม President 

Forum-Taiwan และโครงการตาง ๆ อาทิเชน โครงการพัฒนาอาจารยเพื่อศึกษาตอระดับปริญญาเอกใน

ตางประเทศ โครงการพัฒนานักศึกษา (ฝกประสบการณที่วัดไทยในตางแดน) โครงการวิจัย ฯลฯ 

  ที่ประชุม รับทราบ    

    



หนา  ๔ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๐ 

วันจันทรที่  ๒๕  ธันวาคม   ๒๕๖๐    

 

วาระที่ ๑   เรื่องประธานแจงตอที่ประชุม 

 ๑.๒ เรื่อง การเขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในงาน The 21st International Computer 

Science and Engineering Conference 2017 (ICSEC) ระหวางวันที่ ๑๕-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดย สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนเจาภาพ  ในการน้ี อ.ดร.สกุล คํานวนชัย ไดรวมนําเสนอ

บทความวิจัยหัวขอ “Application of Microcontroller with cellular network to monitor the temperature 

inside the Telecommunication exchange building” ซึ่งบรรยากาศภายในงานโดยภาพรวมเปนไปอยาง

เขมขน 

 ที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๐ 

 อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย  คณบดี ประธาน มอบใหเลขานุการนําเสนอรายงานการประชุม โดยเลขานุการขอให

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐  

เมื่อวันพุธที่  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม  หนา ๓ - ๗ 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไขเอกสาร ดังน้ี 

 ๑. เอกสารหนา ๕ ขอ ๕.๕.๑.๑. คําวา “ซับสน” แกไขเปน “สับสน, คําวา “ละหลวม” แกไขเปน 

“หละหลวม” 

 ๒. เอกสารหนา ๖ ขอ ๕.๕.๑.๒. คําวา “สํานักงานจัดหางาน” แกไขเปน “สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงาน” 

 ๓. เอกสารหนา ๗ ขอ ๕.๗.๑  คําวา “๒/๑๕๕๙” แกไขเปน “๒/๒๕๕๙”  

วาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แลว 

 ๓.๑  รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ สืบเน่ืองเอกสารหนา ๖ ขอ ๕.๖ เรื่อง อาจารย

ที่ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษ และมีผลทําใหเลิกจางในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ น้ัน ไมทราบคณะมีแนวทางอยางไร

จากการประชุมในครั้งที่ผานมา 

 อ.ดร.สกุล คํานวนชัย คณบดี ประธาน แจงที่ประชุมวาไดดําเนินการสอบถามอาจารยทานดังกลาวไปแลวใน

เบื้องตน พบวาอาจารยไดเตรียมสอบ TOEIC อีกรอบหน่ึงซึ่งจะทราบผลการสอบในชวงปลายเดือนธันวาคม ศกน้ี 

ทั้งน้ี ไดแนะนําใหอาจารยไปสมัครสอบกับสถาบันอื่น ๆ เชน CU Test, TOEFL ซึ่งมีการสอบทุกเดือน 

 อ.พิชิต อวนไตร ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ ไดสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องแนวทางการแกปญหาการ

ขาดอาจารยผูสอนและระยะเวลาในการรับสมัครอาจารยใหมซึ่งตองใชเวลานานพอสมควร  คณะหรือมหาวิทยาลัยฯ

มีวิธีอื่นหรือไมที่จะชวยลดระยะเวลาการรับสมัคร 

 อ.กุลสมทรัพย เย็นฉํ่าชลิต รองคณบดีฝายบริหารฯ กรรมการ เสนอวิธีการจางอาจารยพิเศษรายช่ัวโมงเพื่อ

ทดแทน ไมทราบจะดําเนินการไดหรือไมอยางไร 

 อ.ดร.สกุล คํานวนชัย คณบดี ประธาน แจงที่ประชุมวาจะนําขอเสนอแนะและปญหาดังกลาวไปเสนอ

มหาวิทยาลัยฯเพื่อหาขอสรุปโดยเร็วที่สุด และขอขอบคุณทานผูทรงคุณวุฒิที่สืบเน่ืองประเด็นดังกลาว 

 

 



หนา  ๕ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๐ 

วันจันทรที่  ๒๕  ธันวาคม   ๒๕๖๐    

 

วาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แลว  

 ๓.๒ อ.ดร.สกุล คํานวนชัย คณบดี ประธาน สืบเน่ืองเอกสารหนา ๗ ขอ ๕.๘ เรื่อง การเสนอรายช่ือผูสมควร

ไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น้ัน ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ศกน้ี ในนามของคณบดี

จะตองไปนําเสนอประวัติและผลงาน ตอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ ซึ่งคาดวา 

จะไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๓ อาจารยภาณุวัฒน หุนพงษ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ สืบเน่ืองเอกสารหนา ๕ ขอ ๕.๔ 

เรื่อง การเขารวมงานประเพณีลอยกระทงของจังหวัดลพบุรี น้ัน ผลปรากฏวา มหาวิทยาลัยฯไดรับรางวัลที่ ๑ รวม ๒ 

รางวัล จากขบวนการแตงกายยอนยุค และการประกวดกระทง ประเภทสวยงาม สวนนางนพมาศไมไดรางวัล 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๔ ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ สืบเน่ืองเอกสารหนา ๖ ขอ ๕.๑.๑.๒ เรื่อง การ

จัดต้ังศูนยทดสอบฝมือแรงงาน น้ัน คณะฯไดดําเนินการเตรียมความพรอมในเรื่องสถานที่ เครื่องมืออุปกรณไปแลว

ประมาณ ๘๐% ในสวนของบุคลากรไดจัดสงรายช่ืออาจารยที่ตองเขารับการอบรมเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

ของสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดลพบุรี ซึ่งอยูระหวางการรอหนังสือตอบรับ หากมีความกาวหนาอยางไรจะ

นํามาแจงที่ประชุมในครั้งถัดไป 

 อ.ดร.สกุล คํานวนชัย คณบดี ประธาน เสนอใหพิจารณาสงเจาหนาที่หองปฏิบัติการไปเขารับการอบรมดวย

เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรที่มีใหครอบคลุม 

 ที่ประชุม รับทราบ    

วาระที่ ๔  เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 

 อ.ดร.สกุล คํานวนชัย คณบดี ประธาน แจงที่ประชุม เกีย่วกับ(ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การใหเงิน

รางวัลการนําเสนอบทความวิชาการ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯมีนโยบายที่จะงดพิจารณาใหเงินรางวัลบทความวิชาการจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ  

 คณะกรรมการไดเสนอความเห็นอยางกวางขวาง 

 อ.ดร.สกุล คํานวนชัย คณบดี ประธานกลาวโดยสรุปวา เปนนโยบายของมหาวิทยาลัยฯคณาจารยตอง

ปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย ทั้งน้ี ตองรอประกาศฯฉบับจริง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในสวนอืน่ ๆ 

เพิ่มเติม  

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 ๕.๑ เรื่อง ผูทรงคุณวุฒิ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ กลาวขอบคุณ อ.ดร.สกุล คํานวนชัย คณบดี ซึ่งไดเขา

รวมประชุมการขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าของจังหวัดลพบุรี โดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทยรวมกับกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีโครงการที่จะดําเนินการ

แกปญหานํ้าแลง นํ้าทวม ซึ่งเกิดข้ึนทุกปใน  ๑๖ จังหวัด ภาคกลาง  ในสวนของจังหวัดลพบุรีไดเสนอแผนการบริหาร     

         



หนา  ๖ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๐ 

วันจันทรที่  ๒๕  ธันวาคม   ๒๕๖๐    

 

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

จัดการนํ้าไปหลายโครงการ สวนหน่ึงที่สําคัญคือ จังหวัดลพบุรีมีการใชประโยชนจากนํ้าที่ไหลผานจังหวัดคอนขาง

นอย สวนใหญจะใชเพื่อการอุปโภคบริโภค ประมาณ ๑๐-๑๕% ของปริมาณนํ้าจากเข่ือนปาสักฯ สวนที่เหลือตอง

ปลอยทิ้งไปยังปลายนํ้า จึงมีโครงการผันนํ้าจากเข่ือนปาสักฯไปสูอางเก็บนํ้าลําตะคอง ขณะน้ีอยูระหวางการศึกษา

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  

   อีกหน่ึงโครงการที่นํามาแจงใหทราบคือ โครงการแจกรถจักรยานใหนักเรียน ระดับประถมศึกษาใน

เขตการศึกษาที่ ๑  จํานวน ๔ อําเภอ ไดแก อําเภอทาวุง อําเภอบานหมี่ อําเภอโคกสําโรงและอําเภอเมือง รวม ๔๙ 

โรงเรียน ทั้งน้ีโดยความรวมมือจากผูใหญใจดีภาคอุตสาหกรรมและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 

  ที่ประชุม รับทราบ 

  รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ แจงที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง การขอปรับกลุม

คุณภาพวารสารวิชาการ จากกลุม ๒ เปนกลุม ๑ น้ัน ทราบมาวาปจจุบัน TCI เปดโอกาสใหสงวารสารวิชาการเพื่อ

ขอรับการประเมินคุณภาพไดเลยไมตองรอ 

  ที่ประชุม รับทราบและมอบเลขานุการนําแจงคณะกรรมการจัดทําวารสารวิชาการเทพสตรี I TECH 

เพื่อทราบตอไป 

 ๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  อาจารยกุลสมทรัพย เย็นฉํ่าชลิต รองคณบดีฝายบริหารฯ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง การเรงรัดการ

ใชจายเงินงบประมาณ ซึ่งสาขาวิชาและสํานักงานคณบดี ไดดําเนินการเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ คือมี

ผลการใชจายเงินไดรอยละ ๕๐ ในไตรมาสแรก สําหรับโครงการบริการวิชาการ แจงใหสาขาวิชาเสนอขออนุมัติ

โครงการไดตามแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๑ โดยเนนการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังฯ  

  ในสวนของการซอมแซมอาคาร ๒๐ ที่ชํารุด ซึ่งอยูในชวงเวลารับประกันของบริษัทยุวากรฯ ผูรับจาง 

น้ัน คณะฯไดดําเนินการเรงรัดติดตามการเขามาซอมแซมใหอยูในสภาพพรอมใชงาน 

  อ.ดร.สกุล คํานวนชัย คณบดี ประธาน แจงเพิ่มเติมในสวนของลิฟตโดยสาร ขอใหเรงดําเนินการในเรื่อง

การกําหนดเวลาเปด-ปดการใหบริการ ต้ังแตเวลา ๐๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. 

  ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  อ.ดร.วิทยา พันธุพา รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน เสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง การเตรียม

ฝกสหกิจศึกษาใหนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยฯจัดหลักสูตรอบรม ระหวางวันที่ ๖-๑๐ 

ธันวาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๓๐ ช่ัวโมง โดยเนนเน้ือหาเกี่ยวกับทักษะการใชคอมพิวเตอรและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ทักษะการฟง พูด อาน เขียน และหลักธรรมที่ใหเกิดความเปนสิริมงคลกับชีวิตประจําวัน ในสวนของคณะฯจัด

หลักสูตรที่เนนเรื่องบุคลิกภาพ การเขียนรายงานและการนําเสนอในรูปโปสเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร Excel 

PowerPoint เปนตน    

  ที่ประชุม รับทราบและใหขอเสนอแนะจัดอบรมใหนักศึกษาสามารถเขียนโครงการหรือเสนอProject ได  

 



 

 หนา  ๗ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๐ 

วันจันทรที่  ๒๕  ธันวาคม   ๒๕๖๐    

 

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 ๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

   อ.ภาณุวัฒน หุนพงษ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ แจงที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง การจัด

กิจกรรมกีฬาของนักศึกษา ภายในคณะ ระหวางวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ศกน้ี โดยมีประเภทกีฬา ดังน้ี คือ ฟุตซอล      

เบตอง   

  อีกหน่ึงกิจกรรมคือ การจัดงานสมเด็จพระนารายณ ระหวางวันที่ ๑๐-๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดย

คณะฯมีสวนรวมรับผิดชอบในกิจกรรมแตงไทยและกินอยางไทย ในวันที่  ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ จึงขอ

ประชาสัมพันธเชิญชวนทุกทานมา ณ โอกาสน้ี 

  ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๕ เรื่อง ผูแทนคณาจารยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการ เสนอความเห็นในเรื่องการจัดระเบียบการแตงกาย

ในการเขาสอบปลายภาคที่ผานมาประสบความสําเร็จขอช่ืนชมการดําเนินงานของคณะ ในสวนของการใชหองเรียน

ยังพบวามีนักศึกษาจากตางคณะนําอาหาร เครื่องด่ืมเขามาในหองเรียน และอีกประเด็นที่สําคัญคือการเนนย้ําให

คณาจารยเขมงวดในเรื่องการสรางระเบียบวินัยการเขาหองเรียน การแตงกาย ใหทั่วทั้งองคกร     

  ผศ.สุธรรม อนุชาติกิจเจริญ ผูแทนคณาจารย กรรมการ เสนอความเห็นใหคณะฯสงเสริมทักษะดานการ

แสดงออกทางความสามารถพิเศษใหแกนักศึกษาเพิ่มเติมจากทักษะดานอื่น ๆ หรือการจัดต้ังชมรมใหเปนรูปธรรม

ชัดเจน 

  ที่ประชุม รับทราบและมอบรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษารับไปดําเนินการ 

 ๕.๖ เรื่อง ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

      ไมม ี

 ๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับคณะ 

รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 

 มติที่ประชุม ไดต้ังขอสังเกตจากการวิเคราะหของคณะกรรมการประเมินฯในเรื่องของการวิเคราะหจุดเดนที่

ปรากฏมีแตการวิเคราะหจุดที่ควรพัฒนาซึ่งคณะกรรมการประจําคณะมองวาไมครอบคลุม ในสวนของการกําหนด

เปาหมายในปการศึกษา ๒๕๖๐ เสนอใหเพิ่มเปาหมายตัวบงช้ีที่ ๑.๒ อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

จากรอยละ ๒๐ เปนรอยละ ๒๕ และตัวบงช้ีที่ ๑.๓ อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จากรอยละ ๑๐ 

เปนรอยละ ๑๕ 

 ๕.๘ เรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๐ ระดับคณะ รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 

 มติที่ประชุม พิจารณาอนุมัติตามเสนอ 

 

 



 

หนา  ๘ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๐ 

วันจันทรที่  ๒๕  ธันวาคม   ๒๕๖๐    

 

 

วาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

 ๖.๑ เรื่องประธาน แจงกําหนดการประชุมครั้งถัดไปในวันจันทรที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.  

 

 ประธานกลาวปดประชุม 

    

ปดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 

              

        

              นางนุชนาฎ  พันธุไชยศร ี

            ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


