รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
ณ หองประชุม I -Tech ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายนามกรรมการผูมาประชุม
๑. อ.ดร.สกุล
คํานวนชัย
คณบดี
ประธานกรรมการ
๒. อ.ดร.วิทยา
พันธุพา
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
๓. อ.กุลสมทรัพย
เย็นฉ่ําชลิต
รองคณบดีฝายบริหารฯ
กรรมการ
๔. อ.ภาณุวัฒน
หุนพงษ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
๕. ผศ.สกล
นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย
กรรมการ
๖. อ.ดร.ลลิลธร
มะระกานนท ผูแทนคณาจารย
กรรมการ
๗. อ.พิชิต
อวนไตร
ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา
กรรมการ
๘. อ.นนทรัฐ
บํารุงเกียรติ ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา
กรรมการ
๙. รศ.ดร.มนตรี
ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๐. นางพัชนีย
พิชิตการณ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๑. นายสมนึก
เต็งชาตะพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๒. นางนุชนาฎ
พันธุไชยศรี
หัวหนาสํานักงานคณบดี
เลขานุการ
๑๓. นางกฤษณา
โตอยู
หัวหนางานธุรการ
ผูชวยเลขานุการ(แทน)
รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได
ผศ.สุธรรม
อนุชาติกิจเจริญ ผูแทนคณาจารย
ลาประชุม(ไปราชการ)
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
อ.ดร.สกุล คํ านวนชัย คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที่ป ระชุม ไดต รวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเมื่อเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงกลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงตอที่ประชุม
๑.๑ เรื่อง มหาวิท ยาลัยฯจัดโครงการอบรมผูป ระเมินคุณภาพการศึก ษาภายในระดับ หลัก สูตร โดย
กําหนดการจัดอบรมระหว างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กุม ภาพันธ ๒๕๖๑ ณ หองศรีส ยาม ชั้ น ๔ อาคารราชนครินทร
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จังหวัดฉะเชิงเทรา ในครั้งนี้คณะฯไดสงบุคลากรเขารับการอบรมจํานวน ๓ ทาน
ไดแก อ.ดร.สกุล คํานวนชัย, อ.ปยะพงษ แดงขํา และ อ.นนทรัฐ บํารุงเกียรติ ซึ่งความรูที่ไดรับจะเปนประโยชนใน
การดําเนินงานบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑที่ สกอ. กําหนด
ที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ เรื่อง การรับมอบอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยหางหุนสวนจํากัด ยุวากรศุภภัณฑ ผูรับจาง
ไดสงตัวแทนเขามาประชุมชี้แจงการครบอายุรับประกัน ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ และในสวนที่ทางคณะฯแจง
การชํารุดไปแลวนั้นทางผูรับจางจะดําเนินการเขามาซอมแซมปรับปรุงใหอยูในสภาพพรอมใชงานตอไป
ที่ประชุม รับทราบ

หนา ๔
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
อ.ดร.สกุล คํานวนชัย คณบดี ประธาน นําเสนอรายงานการประชุม โดยขอใหคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มกราคม
๒๕๖๑ รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๓ - ๖
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไขเอกสารหนา ๔ คําวา “อัตราชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท”
แกไขเปน “อัตราชั่วโมงละ ๓๐๐ บาท”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
๓.๑ อ.ดร.สกุล คํานวนชัย คณบดี ประธาน สืบเนื่องเอกสารหนา ๔ ขอ ๓.๑ เรื่อง การยุติการจางอาจารย
นั้น มหาวิทยาลัยฯไดดําเนินการเรงรัดประกาศรับสมัครและดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ ๑๓
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยมหาวิทยาลัยฯกําหนดใหมารายงานตัวและทดลองปฏิบัติราชการในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ
๒๕๖๑ ทั้งนี้ เกณฑความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศฯฉบับเดิม
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ อ.ดร.สกุล คํานวนชัย คณบดี ประธาน สืบเนื่องเรื่อง การจัดตั้งศูนยอบรมและทดสอบมาตรฐานฝมือ
แรงงาน ในเบื้องตน ไดมอบหมายใหแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรมเปนหนวยงานนํารองโดยมี ผศ.สกล
นันทศรีวิวัฒน และอ.กุลสมทรัพทย เย็นฉ่ําชลิต เปนผูดําเนินการติดตอประสานงานหลัก ซึ่งขณะนี้ผลการดําเนินงาน
มีความกาวหนาไปมาก ผลการดําเนินงานแลวเสร็จไดประมาณรอยละ ๘๐ ซึ่งคาดวาจะดําเนินการใหนักศึกษาชั้นป
๔ เขารับการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในระดับที่ ๑ กอนการปจฉิมนิเทศในชวงประมาณปลายเดือน
เมษายน ศกนี้ ทั้งนี้ คณะฯไดตั้งเปาหมายในเรื่องการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาของเราไววา นักศึกษาตองไดรับการ
อบรมพรอม Certified ในทุกสาขาวิชากอนที่จะสําเร็จการศึกษาออกไป
ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ
ไมมี
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
๕.๑ เรื่อง ผูทรงคุณวุฒิ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
ไมมี
๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
ไมมี
๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
ไมมี
๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
ไมมี

หนา ๕
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
๕.๕ เรื่อง ผูแทนคณาจารยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการเสนอ เรื่อง การประดิษฐของที่ระลึก จากเครื่องกัด
CNC โดย ผศ.ดร.วิทูรย ชิงถวยทอง ไดจัดทําตัวอยางมาเสนอใหคณะฯพิจารณานําไปใชในงานแสดงความยินดีกับ
บัณฑิตใหม ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯกําหนดจัดขึ้นในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น ผศ.ดร.วิทูรย
ชิงถวยทอง ฝากแจงมาวาหากทางคณะสนใจยินดีจัดทําให
ที่ประชุม รับทราบและมอบรองคณบดีฝายวิชาการประสานงานเรื่องราคาและระยะเวลาในการจัดทํา
ในสวนของการไปศึกษาดูง านของแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งจากการเขาศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและอื่น ๆ นั้น พบวา
คณาจารยสวนใหญของเขามีความกระตือรือรน อุทิศเวลาใหกับการสอนและวิจัย มีความสามัคคีใหความรวมมือเขา
รวมกิจกรรมกับคณะและมหาวิทยาลัยฯเปนอยางดี ตลอดจนใหความสําคัญกับการแตงกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ
จึงนํามาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
๕.๖ เรื่อง ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
ไมมี
๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ รายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา
๑๖-๒๑ โดย อ.ดร.วิทยา พันธุพา รองคณบดีฝายวิชาการนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในที่ประชุม
มติที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เรื่อง การเปดรับผลงานวิจัย ตํารา หนังสือ เพื่อพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเดนและผูมีผลงานด านตํารา
หนังสือ ดีเดน ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐
โดยกําหนดใหยื่นแบบฯภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ นั้น ผลปรากฏวา ไมมีผูยื่นแบบเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัล
และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายของคณะฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาขยายเวลาเปดรับสมัครฯออกไป
จนถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ
๖.๒ เรื่องประธาน แจงกําหนดการประชุมครั้งถัดไปในวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ประธานกลาวปดประชุม
ปดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
นางกฤษณา โตอยู
ผูจดบันทึกการประชุม
นางนุชนาฎ พันธุไชยศรี
ผูตรวจรายงานการประชุม

