ประวัติสวนตัว
๑ นายสกุล คํานวนชัย
อาจารยประจําสาขาวิชา วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

๒ การศึกษาระดับอุดมศึกษา
๑

คุณวุฒิ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิขาวิศวกรรมไฟฟา

๓ ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชา
วิศวกรรมโทรคมนาคม

ป พ.ศ. ที่จบ
๒๕๕๒

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ
มหาวิทยาลัยรังสิต

ดุษฎีนิพนธ เรื่อง การรูจําภาพ 2 มิติแบบ
ไมเปลี่ยนรูปโดยใชวิธีอิลิปติคฟูเรียรและ
การวิเคราะหองคประกอบ

(ทุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี)
ประเทศไทย

๒๕๔๒

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
ประเทศไทย

วิทยานิพนธ เรื่อง การรูจําตัวอักษรคัดลายมือ
เขียนภาษาไทยโดยประยุกตใชการ
ทรานสฟอรมแบบคารฮูเน็นเลิฟเขากับโครง
ขายฟซซี่นิวรอล

๒๕๓๑
(เกียรตินิยม อันดับสอง)

๓ ตําแหนงบริหาร
๑ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระหวาง ป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ปจจุบัน
๒ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระหวาง ป พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙
๓ รองผูอํานวยการ ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระหวาง ป พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๖๐
๔ รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ระหวาง ป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖
๕ หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ระหวาง ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ประเทศไทย

งานวิจัยดานการเรียนการสอน
๑ การสอนโดยใชการแสดงละคร ( Dramatization) เพื่อเสริมความรูในรายวิชาการสื่อสารไรพรมแดนและ
นําเสนอบน YouTube, ระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา (๒/๒๕๕๙), ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๒ การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ โดยใชปญหาเปนฐานรวมกับชุดทดลอง Robo-PICA V๒.0 กับ EV๓
ของรายวิชาการเชื่อมตอคอมพิวเตอร ระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา (๒/๒๕๕๘), ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๓ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปพัฒนาการทําคลิปวิดีโอสําหรับการนําเสนอรายงานของนักศึกษารายวิชาการสื่อ
สารไรพรมแดน, ระยะเวลา ๑ ภาคการศึกษา (๑/๒๕๕๗), ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๔ การพัฒนาโปรแกรมในการเลือกหาวิธีในการลดปริมาณกาซเรือนกระจก กรณีศึกษาศูนยวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ระยะเวลา ๖ เดือน นับตั้งแต เมษายน ๒๕๕๗ ถึง กันยายน ๒๕๕๗,ทุนสนับ
สนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๕ ความตองการเขาศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) สาขาวิชาอุตสาหกรรม คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, ระยะเวลา ๑ ป นับตั้งแต ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึง ๖
มีนาคม ๒๕๕๗, ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
๖ การจัดการเรียนการสอนโดยการศึกษานอกสถานที่และเชิญวิทยากรภายนอก ของสาขาวิชาวิศวกรรม
สารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ปการศึกษา ๒๕๕๓,
ระยะเวลา ๑ ป นับตั้งแต ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔, ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

งานบริการทางวิชาการ
๑ เปนประธานที่ประชุมกลุมยอย ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๒ ณ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระยะเวลา ๑ วันทําการ (๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙)
๒ เปนผูประเมินบทความวิจัยของการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๒ ณ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระยะเวลา ๕ วันทําการ (๖ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙)
๓ เปนคณะกรรมการดําเนินการจัดการ โครงการแขงขันโอลิมปกหุนยนต ประจํา ป ๒๕๕๙ ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมกับบริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด
จัดระหวาง วันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๔ เปนวิทยากรโครงการอบรมแขงขันหุนยนตอัจฉริยะ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี รวมกับบริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด จัดระหวางวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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๕ เปนกรรมการตัดสินในงานมหกรรมหุนยนต Robotic Festival ๒๕๕๙ ณ ขอนแกนฮอลล ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแกนการแขงขัน “Brick challenge” จัดขึ้นในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ จัดโดยศูนย
พัฒนาทักษะและการเรียนรู ICT เทศบาลนครขอนแกน และบริษัท แกมมาโก (ประเทศไทย) จํากัด
๖ เปนกรรมการตัดสินการอบรมและแขงขันผลงานของ “Google Apps For Education” ระดับอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง ๔ วันที่ ๒๔ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
๗ เปนวิทยากรวิพากษ ใหความเห็นและขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระยะเวลา ๑ วันทําการ (๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗)
๘ เปนผูใหความรู การทําโครงงานของนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ๒๑๖ หมูที่ ๑ ต.หวย
โปง อ.โคกสําโรง จ.ลพบุรี ระยะเวลา ๑ ภาคเรียน (๒/๒๕๕๗)
๙ เปนคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานการสงเสริมศักยภาพและพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการ
ศึกษา เขารวมประชุมวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ ณ หองประชุมลําพอง ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๓.๐๐ ณ หองลิขิต ๑ โรงแรม
สวนดุสิตเพลส
๑๐ เปนวิทยากรการอบรมเรื่อง การพัฒนาการผลิตตามหลักเกณฑวิธีที่ดีในการผลิตอาหารโดยใหความรูเรื่อง
ความรูสภาวะโลกรอนและความสําคัญของฉลากคารบอน จัดโดยสํานักงานเกษตร จังหวัดสิงหบุรี สถานที่จัด
อบรม โรงแรมแกรนดลีโอ จังหวัดสิงหบุรี ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๑ เปนวิทยากรการอบรมเรื่อง คอมพิวเตอรสําหรับนักการจัดการจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ สถานที่จัด
อบรม ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น.
๑๒ เปนผูเชี่ยวชาญ ใหคําปรึกษาเสนอแนะวิชาการ การเลื่อนตําแหนง ของวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีใหกับ นาง
รสิกาญจน กล่ําเพียร ตําแหนง ครูชํานาญการ ผลงานทางวิชาการ รายวิชา งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส
รหัสวิชา ๓๑๐๕-๐๐๐๓ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
๑๓ เปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ในป ๒๕๕๕
ใหกับ นายศุภกิจ แดงสีดา เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง การใชอินเตอรเน็ต
ใหกับ นายสันติชัย พรมทับ เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การงานเครื่องมือกลเบื้องตน
ใหกับ นายวิจิตรกร คํารัตน เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคอมพิวเตอร เรื่อง งานไม
ใหกับ นายณรงค องอาจ เรื่อง งานวัดและตรวจสอบ
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ผลงานทางวิชาการ
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เพื่อลดปริมาณกาซเรือนกระจก กรณีศึกษาศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี”, การประชุมวิชา
การปญญาภิวัฒน ครั้งที่ ๕, ณ หอประชุมปญญาภิวัฒน สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน จังหวัดนนทบุรี, ๘
พฤษภาคม ๒๕๕๘, หนา ๑๓๒-๑๔๔. (ผูขอมีสวนรวมรอยละ ๙๐%)
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ณ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน จังหวัดนนทบุร,ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐, หนา ๑๘๑-๑๙๔. (ผูขอมีสวนรวม
รอยละ ๙๐%)
๓ สกุล คํานวนชัย และชม กิ้มปาน (๒๕๖๐). “อินเทอรเน็ตออฟติงการรดน้ําในแปลงผักชีพรอมแจงเตือน
ผานไลนแอปพลิเคชัน”, วารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH ปที่ ๑๒, ฉบับที่ ๑, มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐,
หนา ๘๙-๑๐๑. (ผูขอมีสวนรวมรอยละ ๙๐%)
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