
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

ครั้งที่  ๕/๒๕๖๐  เมื่อวันอังคารที่  ๒๓  พฤษภาคม  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.ภาณุวัฒน  หุนพงษ  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

๔. อ.กุลสมทรัพย เย็นฉํ่าชลิต รองคณบดีฝายบริหารฯ  กรรมการ 

๕. ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๖. อ.สุธรรม  อนุชาติกิจเจริญ ผูแทนคณาจารย   กรรมการ 

๗. อ.โชติวุฒ ิ  ประสพสุข ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา  กรรมการ 

๘. รศ.ดร.มนตร ี  ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๙. นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๐. นางพัชนีย  พิชิตการณ ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 

๑๑. นางนุชนาฎ  พันธุไชยศร ี หัวหนาสํานักงานคณบดี    เลขานุการ  

๑๒. นางดวงแวว  เช้ือออน  หัวหนางานวิชาการ  ผูชวยเลขานุการ 

รายนามกรรมการผูไมมาประชุม  

 ๑. อ.ปยะพงษ  แดงขํา  ผูแทนคณาจารย   ติดภารกิจ 

 ๒. อ.นนทรัฐ  บํารุงเกียรติ ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา  ติดภารกจิ 

   

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

 อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานที่ประชุมไดตรวจสอบจํานวน

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเมื่อเห็นวาครบองคประชุมแลว  จึงกลาวเปดประชุมและ

ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 

วาระที่ ๑   เรื่องประธานแจงตอที่ประชุม 

 ๑.๑ เรื่อง แนะนําคณะกรรมการประจําคณะ ประเภทผูทรงคุณวุฒิ แทนคนเดิม ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเทพสตรีที่ ๒๐๖๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐  เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประจําคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จาก รศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธ์ิ  เปน รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท เน่ืองจากทานเดิม

ไดรับโอนเปนขาราชการประจํา สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จึงเปนบุคลากร

ภายในหนวยงานทําใหขาดคุณสมบัติ   

  ที่ประชุม รับทราบและขอขอบพระคุณทานผูทรงคุณวุฒิอยางสูงที่ใหเกียรติคณะ    

           

 

 



หนา  ๔ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๖/๒๕๖๐ 

วันพุธที่  ๒๘ มิถุนายน   ๒๕๖๐    

 

วาระที่ ๑   เรื่องประธานแจงตอที่ประชุม 

 ๑.๒ เรื่อง  การมอบอํานาจใหรักษาราชการแทนรองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทนรักษาราชการ          

แทนอธิการบดี  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่  ๒๑๐๐/๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐             

ดังเอกสารการประชุมหนา ๔-๑๕ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 ๑.๓ เรื่อง การแตงต้ังรักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดี ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่ ๒๑๓๓/

๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๓ ทาน ไดแก อาจารยสุชาติ พันธพรหม รับผิดชอบดูแลงานกอสราง

อาจารยวันทนีย  บุญสุวรรณ รับผิดชอบดูแลงานหลักสูตร  อาจารยนันทนา แจงสวาง  รับผิดชอบดูแลงานการเงิน  

ดังเอกสารการประชุมหนา ๑๗ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐ 

 อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย  คณบดี ประธานที่ประชุมไดขอใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐  เมื่อวันพุธที่  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐  

รายละเอียดดังเอกสารการประชุม  หนา ๑๙ - ๒๔ 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข 

วาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แลว 

 ๓.๑  อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย คณบดี ประธาน สืบเน่ืองเอกสารหนา ๒๐ ขอ ๓.๑ เรื่อง การเปลี่ยนแปลง

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๗) สภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง ในการประชุมครั้งที่

๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งคณะฯจะดําเนินการรวบรวมเอกสารเสนอสกอ.พิจารณาเห็นชอบ

ตอไป 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 ๓.๒  อ.ภาณุวัฒน  หุนพงษ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการสืบเน่ืองเอกสารหนา ๒๐ ขอ ๓.๒ 

เรื่อง การกําหนดรูปแบบเสื้อช็อปนักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๐  โดยกําหนดใหใชผาสีกรมทา ดานหนามีกระเปา

เสื้อที่หนาอกซายพรอมปกตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ดานบนกระเปาติดแถบสีประจําสาขาวิชา/แขนงวิชา ปกช่ือ

คณะและช่ือนักศึกษาบริเวณอกดานขวา  ชายเสื้อดานหนาซาย-ขวามีกระเปา  ดานหลังเสื้อตอบาเย็บเกร็ดหลัง 

ซาย-ขวา ตามรูปแบบที่นําเสนอ 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และกําหนดแถบสีแขนงวิชา/สาขาวิชา  ดังน้ี  

  ๑. แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ   แถบสีมวง 

  ๒. แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล   แถบสีเทา 

  ๓. แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม  แถบสีสมเขม 

   

   



  หนา  ๕ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๖/๒๕๖๐ 

วันพุธที่  ๒๘ มิถุนายน   ๒๕๖๐    

 

วาระที่ ๓   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แลว 

  ๔. แขนงวิชาการจัดการอตุสาหกรรม  แถบสีฟา 

  ๕. แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟา   แถบสีแดง 

  ๖. แขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  แถบสีเขียวไพร 

  ๗. สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร แถบสีเหลืองทอง 

 ๓.๓  ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน  ผูแทนคณาจารย สืบเน่ืองเอกสารหนา ๒๔ ขอ ๖.๑ เรื่อง การจัดหารายได

โดยการสรางช้ินงาน ประเภทของที่ระลึก  จากตัวอยางที่นํามาเสนอเปนช้ินงานซึ่ง อ.ดร.วิทูรย ชิงถวยทอง ไดจัดทํา

ข้ึนในระหวางช่ัวโมงการเรียนการสอนรายวิชาการปฏิบัติงาน CAD CAM ซึ่งใชเครื่องกัดอัตโนมัติ CNC   

 ที่ประชุม รับทราบ และมีขอเสนอแนะใหบูรณาการกับแขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ และดําเนินการอยาง

จริงจังจะใหสรางรายไดใหแกคณะอีกทางหน่ึง  ในสวนน้ีผูทรงคุณวุฒิไดเสนอที่จะชวยในเรื่องการประชาสัมพันธให

หนวยงานภายนอกไดรับทราบ 

 ๓.๔ อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย คณบดี ประธาน สืบเน่ืองเอกสารหนา ๒๑ เรื่อง การจัดทําหลักสูตรฝกอบรม 

เพื่อการจัดหารายได ขณะน้ีไดดําเนินการศึกษารวบรวมขอมูลและจัดทําแผนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเสร็จ

เรียบรอยแลว โดยคาดวาจะมีหลักสูตรฝกอบรมที่เรียกเก็บคาลงทะเบียนไดในปงบประมาณหนา ประมาณ ๗ 

หลักสูตร 

 ที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ ๔   เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 

 ที่มา 

 ประกาศคณะกรรมการประจําคณะ เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  ดังรายละเอียดหนาปกหลังเลมรายงานการประชุม   

 นโยบายที่ ๑ ดานการผลิตบัณฑิต   

 นโยบายที่ ๒ ดานการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี   

 นโยบายที่ ๓ ดานการบริการวิชาการแกสังคมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ   

 นโยบายที่ ๔ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

 นโยบายที่ ๕  ดานการบรหิารจัดการ 

 ประเด็นแจงเพื่อพิจารณา   

  พิจารณาขอเสนอแนะโครงการ/กิจกรรม เพื่อสงเสริมสนับสนุนนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ 

ทั้ง ๕ ดาน    

 ไมมีการนําเสนอ 

  

 

 

  



หนา  ๖ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๖/๒๕๖๐ 

วันพุธที่  ๒๘ มิถุนายน   ๒๕๖๐    

 

 

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 ๕.๑ เรื่อง ผูทรงคุณวุฒิ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  รศ.ดร.มนตรี  ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ สอบถามเรื่องการสงวารสารวิชาการเทพสตรี     

I-TECH เพื่อขอรับการประเมินปรับกลุมคุณภาพจากกลุม ๒ เปน กลุม ๑ ไมทราบไดดําเนินการหรือไม 

  อ.ดร.สกุล  คํานวนชัย คณบดี ประธาน กลาววายังไมพรอมขอรับการประเมนิปรับกลุมคุณภาพวารสาร

เน่ืองจากยังไมมีระบบการสงบทความแบบออนไลน ในสวนน้ีคณะฯไดดําเนินการของบประมาณเพื่อดําเนินการจดัหา

ครุภัณฑ Server เพื่อนํามาติดต้ังระบบซึ่งคาดวาจะดําเนินการจัดซื้อไดในชวงเดือนตุลาคม ศกน้ี สวนการปรับปรุง

เว็บไซตคณะฯไดดําเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะที่ TCI แจงมาครบถวนเรียบรอยแลว คาดวาในปงบประมาณ 

๒๕๖๑ คณะจะดําเนินการขอรับการประเมินเพื่อปรับกลุมคุณภาพวารสารวิชาการตอไป 

  ที่ประชุม รับทราบ   

 ๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  อ.กุลสมทรัพย เย็นฉํ่าชลิต รองคณบดีฝายบริหารฯ กรรมการ แจงที่ประชุมเพื่อทราบ ดังน้ี 

  ๑. เรื่อง จัดการอบรมใหความรู แกไข ปญหาขัดของจากการใชลิฟตภายในอาคาร ใหกับอาจารย 

เจาหนาที่ แมบานประจําอาคารและหัวหนารักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยฯเพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือ      

เหตุฉุกเฉินที่เกิดข้ึนไดทันทวงที  

  ๒. เรื่อง การติดต้ังระบบไฟฟาเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ขณะน้ี

อยูระหวางการนัดตรวจรับงาน พรอมกันน้ีไดดําเนินการแจงใหรานที่ติดต้ังเครื่องปรับอากาศเขามาดําเนินการเช่ือม

ระบบไฟฟาเขาเครื่องปรับอากาศทั้งหมดภายในอาคารควบคูกันไป 

  ๓. เรื่อง การติดต้ังเครื่องกรองนํ้า เพื่อใหบริการนํ้าด่ืมที่ปลอดภัย โดยในเบื้องตนไดดําเนินเปลี่ยนไส

กรองใหเรียบรอยแลวที่อาคาร ๑๔ จํานวน ๑ เครื่อง และดําเนินการสั่งซื้อเพิ่มเติมอีกจํานวน ๒ เครื่อง เพื่อติดต้ัง

ประจําที่อาคาร ๒๐ 

 ที่ประชุม รับทราบ 

 ๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  อ.ดร.วิทยา พันธุพา รองคณบดีฝายวิชาการ  รองประธาน แจงที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องจํานวนนักศึกษา

ใหม ปการศึกษา ๒๕๖๐ ในสวนของคณะฯมีนักศึกษาใหมตํ่ากวาเปาที่กําหนดคอนขางมาก จากการสรุปยอดจํานวน

นักศึกษาที่ชําระเงินแลว จํานวน ๑๔๒ คน ซึ่งเปนจํานวนที่รวมจากยอดรอบโควตา รอบ ๒ และที่ MOU กับ

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว   

  ที่ประชุม รับทราบ 

  

 

 

 



หนา  ๗ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๖/๒๕๖๐ 

วันพุธที่  ๒๘ มิถุนายน   ๒๕๖๐    

 

 

วาระที่ ๕  เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

 ๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

   อ.ภาณุวัฒน  หุนพงษ  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ แจงที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องการจัด

กิจกรรมปฐมนิเทศออกฝกประสบการณวิชาชีพที่ผานมา ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคโครงการ/กิจกรรม

อยางดีย่ิง ทั้งน้ี ตองขอขอบพระคุณทานสมนึก เต็งชาตะพันธ เปนอยางสูงที่ใหความอนุเคราะหเปนวิทยากรและนํา

ทีมงานที่มีความรูความเช่ียวชาญประสบการณสูงมารวมเปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกนักศึกษา 

  นายสมนึก  เต็งชาตะพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ แจงที่ประชุมเพื่อทราบวา ยินดีใหความรวมมือกับ

คณะ หากคณะตองการขอมูลดานเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีความทันสมัย ยินดีที่จะประสาน

ภาคอุตสาหกรรมมาบรรยายพิเศษใหความรูแกนักศึกษาในแตละสาขาวิชาตามความตองการในโอกาสที่เหมาะสม

ตอไป 

  ที่ประชุม รับทราบ  

 ๕.๕ เรื่อง ผูแทนคณาจารยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

  ไมม ี

 ๕.๖ เรื่อง ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา 

   ไมม ี

 ๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 

  อ.ดร.วิทยา พันธุพา  รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน นําเสนอผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ

และภาคพิเศษ  ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผลการศึกษา ในการประชุมครั้งที่  ๕/๒๕๖๐  

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน  ๒๕๖๐  ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา ๓๔-๓๙ 

  มติที่ประชุม  

  ๑. พิจารณาอนุมัติผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ กรณีขอแก ร ประจําภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ 

จํานวน ๑ รายวิชา และประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ จํานวน ๓ รายวิชา 

  ๒. พิจารณาอนุมัติผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ กรณีขอแก ร ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๘ จํานวน 

๑ รายวิชา  และประจําภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ จํานวน ๒ รายวิชา  

 ๕.๘ เรื่อง พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการ

สื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยขอเปลี่ยนแปลงรายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร ลําดับที่ ๕ จากเดิม    

นายศุภขวัญ งามย่ิง เปน รศ.ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธ์ิ รายละเอียดดังเอกสารการประชุมหนา ๔๑-๔๙  

 มติที่ประชุม พิจารณาเห็นชอบ โดยมีขอเสนอแนะใหตรวจสอบและแกไขขอผิดพลาดตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการ 

    

 

 



หนา  ๘ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งที่  ๖/๒๕๖๐ 

วันพุธที่  ๒๘ มิถุนายน   ๒๕๖๐    

 

 

วาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  

 ๖.๑  ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย เสนอที่ประชุมเรื่องการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนที่พึ่งให

ชุมชน ในระดับคณะ จึงขอเสนอผูบริหารนําไปพิจารณาในเรื่องของการลงชุมชนหน่ึงสาขาวิชาตอหน่ึงชุมชน   

 ที่ประชุม รับทราบและมอบใหรองคณบดีฝายวิชาการรับไปศึกษาความเปนไปได 

 ๖.๒  เรื่อง แจงกําหนดการประชุมครั้ง ถัดไป  กําหนดประชุมในวันพุธที่  ๒๘ มิ ถุนายน ๒๕๖๐              

เวลา ๑๓.๐๐ น.  

 ประธานกลาวปดประชุม 

    

ปดประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 

              

            นางดวงแวว   เช้ือออน  

            ผูจดรายงานการประชุม 

 

        

              นางนุชนาฎ  พันธุไชยศร ี

            ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


