
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี  ๒ / ๒๕๕๖  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๐ กุมภาพันธ์   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. อาจารย์ไชยวัฒน์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๗. อาจารย์ปิยะพงษ์ แดงขํา  ผู้แทนคณาจารย์   กรรมการ 
๘. นายจิตรเสน  จุติมา  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๙. นางพัชนีย์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๑๐. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศรี หัวหน้าสํานักงานคณบดี  เลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม  

๑. นายยงค์ยุทธ  ปานสูง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
๒. ผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์  ผู้แทนคณาจารย์   ไปราชการ 
๓. อาจารย์พิชิต  อ้วนไตร  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  ไปราชการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)   ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี 
๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  โดยคณะฯจะดําเนินการจัดทํารูปเล่มหลักสูตรเพ่ือเสนอสํานักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
  

หน้า  ๑๓ 



การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
 

วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๒ เรื่ อง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ไ ด้ มีมติ เห็นชอบ แต่ง ต้ังบุคคลให้ ดํารงตําแหน่ง               
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จํานวน ๑ ท่าน คือ ดร.รัชดาภรณ์  อมรชีวิน อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์   ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  รายละเอียดดังเอกสาร
การประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีมติเห็นชอบคัดเลือกผู้สมควรดํารงตําแหน่งคณบดี 
ผู้อํานวยการสํานัก และผู้อํานวยการสถาบัน ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๖  เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ 
จํานวน ๙ ท่าน  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม  
 ท่ีประชุมรับทราบ 
  
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๖ 
 ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์  คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๖  เอกสาร
หน้า ๗ - ๑๐  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม  โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
 เอกสารหน้า ๙  ข้อ ๓.๒  “จํานวนเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท” แก้เป็น “จํานวนเงิน ๑๘,๕๐๐ บาท” และเพ่ิมเติม
ข้อความว่า “ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์  คณบดีมอบเงินให้จํานวน ๑,๐๐๐ บาท และอาจารย์กุลสมทรัพย์  เย็นฉํ่าชลิต   
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน  มอบเงินให้จํานวน ๕๐๐ บาท” 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานยอดเงินรายได้จากการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา ณ   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เม่ือวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ มียอดเงินคงเหลือสุทธิ
จํานวน ๑๗๗,๒๒๐ บาท รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ  โดยคุณพัชนีย์   พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ บริจาคเพ่ิมจํานวน  ๑๑,๒๐๐ บาท    
อาจารย์ปิยะพงษ์  แดงขํา บริจาคเพ่ิมจํานวน ๘๐๐ บาท  ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์  บริจาคเพ่ิมจํานวน ๗๗๐ บาท 
และนางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศรี บริจาคเพ่ิมจํานวน ๙ บาท  รวมท้ังหมดเป็นเงิน ๑๘๙,๙๙๙ บาท 
 ๓.๒ ฝ่ายเลขานุการ ได้ดําเนินการจัดทําหนังสือถึงผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพ่ือขอเปิดบัญชีเงินฝากประจําประเภท ๖ เดือน ชื่อบัญชี “กองทุน I-TECH         
เพ่ือการศึกษา”  โดยมีเง่ือนไขสั่งจ่าย ๒ ใน ๓ คน รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ  

 
หน้า  ๑๔ 



การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๓ เรื่อง การจัดโครงการอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ โดยความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม กับ บริษัท ออโต ไดแด็กติก จํากัด ระหว่างวันท่ี ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๓.๔ เรื่อง  โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา  คณะฯได้ดําเนินการจัดส่ง 
คณาจารย์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นท่ี ๑๓ ระหว่างวันท่ี ๑๘ - ๒๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖  ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีท่ี ๑๘๔/๒๕๕๖  
ลงวันท่ี ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๖  จํานวน ๔ คน ได้แก่  ผศ.ศุภวัฒน์  ลาวัณย์วิสุทธิ์, อาจารย์ลลิลธร มะระกานนท์ 
อาจารย์พิชิต  อ้วนไตรและอาจารย์สิริสวัสด์ิ  จึงเจริญนิรชร 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง พิจารณาอนุมัติผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๕  จํานวน ๒ รายวิชา  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติ 
   
วาระท่ี ๕  เรื่องนโยบาย แนวทางการดําเนินงานคณะ  
  ๕.๑ เรื่อง มอบฝ่ายเลขานุการนําเสนอระเบียบ หรือ ข้อบังคับ ว่าด้วยกองทุน I-TECH เพ่ือการศึกษา เพ่ือ
นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
 
 วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ เรื่อง ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์ คณบดี ประธานท่ีประชุมได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดตามวาระ     
ในวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ และท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งต้ัง ผศ.ศุภวัฒน์    
ลาวัณย์วิสุทธิ์  เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้ังแต่วันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ทําให้กรรมการประจําคณะ
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ว่างลง ๑ ตําแหน่ง  จึงมอบให้ฝ่ายเลขานุการดําเนินการให้คณาจารย์ประจําเลือกกรรมการ
ประเภทผู้แทนคณาจารย์ตามวิธีการท่ีคณบดีเห็นว่าเหมาะสมแทนตําแหน่งท่ีว่าง  
 
 
 
 

หน้า  ๑๕ 



การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖ 
 
 
 ๖.๒ เรื่อง  ผศ.หิรัญ  เกิดศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ แจ้งให้ทราบเรื่องสาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  กําหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพ่นทรายบนผลิตภัณฑ์
เซรามิกส์ กระจก แก้วและผลิตภัณฑ์อ่ืน ครั้งท่ี ๓  ระหว่างวันท่ี ๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๖  ณ อาคาร ๑๑  จึงขอ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ท่านท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจภายนอกได้
รับทราบและเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน  
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
                               
 
 
           นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศรี       
              ผู้จดรายงานการประชุม 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า  ๑๖ 


