
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งท่ี  ๑๑ / ๒๕๕๕  เม่ือวันพุธท่ี  ๑๙  ธนัวาคม   ๒๕๕๕   

ณ  ห้องประชุม  I - TECH   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
******************************* 

               
ผูม้าประชุม   

๑. ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน ์ คณบด ี    ประธานกรรมการ 
๒. ดร.สกุล  คํานวนชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
๓. อาจารยกุ์ลสมทรัพย ์ เย็นฉ่ําชลิต รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  กรรมการ 
๔. ผศ.หิรัญ  เกิดศิร ิ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
๕. อาจารย์นิสากรณ์ สิมมา  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 
๖. อาจารย์พิชิต  อ้วนไตร  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  กรรมการ 

 ๗. อาจารย์ไชยวัฒน ์ ทองช้อย ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๘. อาจารยป์ิยะพงษ์ แดงขํา  ผู้แทนคณาจารย ์  กรรมการ 
๙. นายจิตรเสน  จุติมา  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๐. นางพัชนีย ์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๑. นายยงค์ยุทธ ปานสูง  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑๒. นางนุชนาฎ  พันธุ์ไชยศร ี หัวหน้าสํานักงานคณบด ี  เลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม  

      ผศ.ศุภวัฒน ์ ลาวัณย์วิสุทธิ ์ ผู้แทนคณาจารย ์  ไปราชการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
 ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ประธานท่ีประชุมได้ตรวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเม่ือเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๑  เรื่อง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กําหนดจัดงานทําบุญวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖ และ  
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ในวันพุธท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕  รายละเอียดดังเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

 



หน้า  ๑๖ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี   ๒๓  มกราคม   ๒๕๕๖     

 
วาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุม 
 ๑.๒ เรื่อง  สรุปผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของผู้บริหาร ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ดังรายชื่อต่อไปนี ้
  ๑. นายวิชัย     ศรีขวัญ           ประธานกรรมการ 
  ๒. ดร.บุญปลูก  ชายเกต ุ รองประธานกรรมการ 
  ๓. ว่าท่ี ร.ท.ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร กรรมการ 
  ๔. รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร ์ กรรมการ 
  ๕. รศ.ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล กรรมการ 
  ๖. นายตระกล  จันทสุนทร กรรมการ 
  สรุปผลการประเมินของคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวม 3 ด้าน ได้คะแนนในระดับ ดี  
ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 ท่ีประชมุรับทราบ 
 ๑.๓ เรื่อง การเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้
กําหนดเปิดรับสมัครนักศึกษา จํานวน  ๔  สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใน
วันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕  คณะฯมีกําหนดการสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา  จํานวน ๔๓ คน   
  ท่ีประชุมรับทราบ    
 ๑.๔ เรื่อง การจัดทําหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งคาดว่า
จะเปิดรับสมัครนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการร่วมกับ
สาขาวิชาดําเนินการพัฒนาหลักสูตร และเสนอขออัตราอาจารย์ประจําหลักสูตรเพ่ิมข้ึนอีกจํานวน ๕ อัตรา 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๑.๕ เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ครั้งท่ี วัน / เดือน / ป ี เวลา สถานท่ี 
๑/๒๕๕๖ ๒๓  มกราคม ๒๕๕๖ ๑๓.๐๐ ห้องประชุม I-TECH 
๒/๒๕๕๖ ๒๐  กุมภาพันธ ์๒๕๕๖ ๑๓.๐๐ ห้องประชุม I-TECH 
๓/๒๕๕๖ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖ ๑๓.๐๐ ห้องประชุม I-TECH 
๔/๒๕๕๖ ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๖ ๑๓.๐๐ ห้องประชุม I-TECH 
๕/๒๕๕๖ ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ๑๓.๐๐ ห้องประชุม I-TECH 
๖/๒๕๕๖ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖ ๑๓.๐๐ ห้องประชุม I-TECH 
๗/๒๕๕๖ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ ๑๓.๐๐ ห้องประชุม I-TECH 
๘/๒๕๕๖ ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๖ ๑๓.๐๐ ห้องประชุม I-TECH 



หน้า  ๑๗ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๒๓  มกราคม   ๒๕๕๖     
 
 
 

ครั้งท่ี วนั / เดือน / ป ี เวลา สถานท่ี 
๙/๒๕๕๖ ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๖ ๑๓.๐๐ ห้องประชุม I-TECH 
๑๐/๒๕๕๖ ๓๐  ตลุาคม   ๒๕๕๖ ๑๓.๐๐ ห้องประชุม I-TECH 
๑๑/๒๕๕๖ ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ๑๓.๐๐ ห้องประชุม I-TECH 
๑๒/๒๕๕๖ ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๖ ๑๓.๐๐ ห้องประชุม I-TECH 

  
 ท่ีประชุมรับทราบ 
   
วาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๕ 
 ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์  ประธานได้ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๕  เม่ือวันพุธท่ี  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เอกสารหน้า ๗ - 
๑๐   ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 ๓.๑ เรื่อง  การก่อสร้างอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สูง ๑๒ ชั้น ๑ หลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดําเนินงานในเรื่องใด 
 ผศ.สกล  นันทศรีวิวัฒน์ คณบดี  ประธานฯชี้แจ้งว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯได้ดําเนินการขออนุมัติขยาย
ระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘  
โดยนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งห้างหุ้นส่วนจํากัดยุวากร    
ศุภภัณฑ์  เป็นผู้เสนอราคาท่ีดีท่ีสุด ในวงเงิน ๑๑๙,๗๘๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาดําเนินงาน ๘๐๐ วัน   
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 ๓.๒ เรื่อง การขอความอนุเคราะห์น้ําดื่ม จากสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๓ สระบุรี นั้น ในเบื้องต้น
อนุเคราะห์ให้แล้ว จํานวน ๕๐๐ ขวด  และมอบให้คณะฯจัดหารถไปรับเอง 
 ๓.๓ เรื่อง การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมติท่ีประชุมหัวหน้าสาขาวิชาเสนอ
ให้มีการดําเนินการดังนี ้
  - โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตามสถานท่ีชุมชน ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี โลตัส ตลาดนัดคลองถม เคเบิ้ล
ทีวี และสื่อสิ่งพิมพ์วานรนิวส ์
  - การออกแนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง 
 ๓.๔ เรื่อง การจัดทําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามกรอบ TQF ท่ีไม่
สามารถใช้อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกันได้นั้น ทางสาขาวิชาฯจึงได้สรุปร่วมกันให้ระงับการจัดทําหลกัสูตรไปก่อน 



 
 หน้า  ๑๘ 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๖ 
วันพุธท่ี  ๒๓  มกราคม   ๒๕๕๖     

 
 
ท้ังนี้ เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ท่ีจะใช้อาจารย์ท่ีมีอยู่เป็นศักยภาพหลักสูตรใด จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดระหว่างการ
จัดทําหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต กับ หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต  
 ๓.๕ เรื่องการแก้เกรดหรือการวัดประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาท่ีผ่านมายังพบว่าอาจารย์ภายในคณะ 
ปฏิบัติผิดพลาดจึงเสนอให้คณะฯจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษาตลอดจนแนวปฏิบัติท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดให้แก่คณาจารย์ภายในคณะเพ่ือป้องกันการกระทําผิด 
 
วาระท่ี ๔   เรื่องนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง พิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษายากจน และไม่ได้รับการพิจารณารับทุนจาก
มหาวิทยาลัยเนื่องจากไม่ได้เป็นนักกีฬาหรือสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ราย   ดังรายละเอียดในเอกสาร
การประชุม 
 มติท่ีประชุม พิจารณาให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และมีข้อเสนอแนะดังนี ้
 ๑. แนะนําให้ผู้ปกครองนักศึกษาไปแจ้งความดําเนินคดีเรื่องหนี้นอกระบบเพ่ือเข้าสู่การกู้ยืมในระบบช่วยลด
ปัญหาดอกเบี้ย  
 ๒. คุณพัชนีย์  พิชิตการณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ขอมอบเงินค่าเบี้ยประชุมในครั้งนี้และทุกครั้งท่ีเข้าประชุมบริจาค
เป็นทุนการศึกษาของคณะ 
 ๓. เสนอให้มหาวิทยาลัยฯปรับแก้ไขเงื่อนไปการพิจารณาให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ียากจนและ
ครอบครัวประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง เพ่ือเป็นการช่วยเหลือสังคมและให้โอกาสนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 ๔. เสนอให้คณะฯจัดงานการกุศลเพ่ือระดมทุนโดยขอความอนุเคราะห์จากภาครัฐและเอกชน   
 ๕. ให้คณะฯเสนอโครงการ/กิจกรรมพัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับนักศึกษาหรือผู้ปกครอง 
โดยการยื่นเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
จังหวัดลพบุร ี
 ๔.๒  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติผลการศึกษานักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
จํานวน ๑  รายวิชา ดังรายละเอียดในเอกสารการประชุม 
 มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัต ิ 
วาระท่ี ๕  เรื่องนโยบาย แนวทางการดําเนินงานคณะ  
 ๕.๑ เรื่อง การให้ความร่วมมือของคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีในการออกแนะแนวการศึกษาต่อ 
 ๕.๒ เรื่อง การทําวิจัยเพ่ือเสนอขอตําแหน่งทางวิชาการ ขอให้คณาจารย์ให้ความสําคัญในเรื่องดังกล่าว 
 ๕.๓ เรื่อง นโยบายการสนับสนุนใหค้ณาจารย์ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาจารย์นิเทศ สําหรับสหกิจศึกษา
นั้น คณะฯจะสนับสนุนเฉพาะสาขาวิชาท่ีมีความพร้อมก่อน 
 



หน้า  ๑๙ 
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ   ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี   ๒๓  มกราคม   ๒๕๕๖     

 
 
 วาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑  เรื่อง เสนอให้พิจารณาการปรับแก้เงื่อนไขการรับนักศึกษาโควตา โดยการปรับลดเกรดเฉลี่ย เพ่ือเป็น
การเพ่ิมจํานวนนักศึกษาใหม่อีกทางเลือกหนึ่ง   
 ๖.๒  เรื่อง การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือระดมทุนในการจัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษายากจน   
 ๖.๓  เรื่อง บริษัทแปซฟิิคเมล็ดพันธุ์ เสนอให้ความอนุเคราะห์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาได้ทางสถานีวิทยุในช่วงเวลาโฆษณาของบริษัทฯ 
 ๖.๔ เรื่อง การจัดการอบรมและการแข่งขันหุ่นยนต์อัจฉริยะ โดยทางคณะฯร่วมกับบริษัท ออโต ไดแด็กติค 
จํากัด  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้หุ่นยนต์ Rob 
builder และระดับอาชีวศึกษาใช้หุ่นยนต ์Omni ๗๒๗๕   คาดว่าจะจัดในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 
 ๖.๕ เรื่อง การจัดนิทรรศการของคณะเสนอให้เพ่ิมกิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาร่วมด้วย   
   
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
                               
 
 
           นางนุชนาฎ    พันธุ์ไชยศร ี      
              ผูจ้ดรายงานการประชุม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


