รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑
ณ หองประชุม I -Tech ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายนามกรรมการผูมาประชุม
๑. อ.ดร.สกุล
คํานวนชัย
๒. อ.ดร.วิทยา
พันธุพา
๓. อ.กุลสมทรัพย
เย็นฉ่ําชลิต
๔. ผศ.สุธรรม
อนุชาติกิจเจริญ
๕. อ.ดร.ลลิลธร
มะระกานนท
๖. อ.พิชิต
อวนไตร
๗. อ.นนทรัฐ
บํารุงเกียรติ
๘. รศ.ดร.มนตรี
ศิริปรัชญานันท
๙. นางพัชนีย
พิชิตการณ
๑๐. นายสมนึก
เต็งชาตะพันธุ
๑๑. นางนุชนาฎ
พันธุไชยศรี
๑๒. นางกฤษณา
โตอยู
รายนามกรรมการผูไมสามารถมาประชุมได
๑. อ.ภาณุวัฒน
หุนพงษ
๒. ผศ.สกล
นันทศรีวิวัฒน

คณบดี
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายบริหารฯ
ผูแทนคณาจารย
ผูแทนคณาจารย
ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา
ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
หัวหนาสํานักงานคณบดี
หัวหนางานธุรการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ(แทน)

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา ติดราชการ
ผูแทนคณาจารย
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
อ.ดร.สกุล คํ านวนชัย คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที่ป ระชุม ไดต รวจสอบจํานวน
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเมื่อเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงกลาวเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงตอที่ประชุม
๑.๑ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรใหม โดยมหาวิทยาลัยฯมีแนวคิดที่จะพัฒนาหลักสูตรดานพลังงานทดแทน
ซึ่งใชศักยภาพรวมกันระหวางคณะวิทยาศาสตรฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
เบื้องตนมหาวิทยาลัยฯไดมอบหมายผูเกี่ยวของซึ่งนําโดยอธิการบดี รองอธิการบดีฝายวิชาการ คณบดีและกองบริการ
การศึกษาไปศึกษาดูงานทีว่ ิทยาลัยพลังงานทดแทนแมโจ มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งที่วิทยาลัยดังกลาวมี
การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานทดแทน โดยไดรับการสนับสนุน
จากกระทรวงพลังงาน และในวันที่ ๑๙ มกราคม ศกนี้ มหาวิทยาลัยฯไดเชิญผูบริหารและคณาจารยทั้ง ๓ คณะ เขา
ฟงการบรรยายพิเ ศษในหัวขอแนวทางการจัดทําหลักสูตรพลังงานทดแทน โดยทานสุเมธ แยมนุน อุป นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หนา ๔
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงตอที่ประชุม
นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ เสนอวาเปนแนวทางที่ดีเนื่องจากลพบุรีเปนเมืองแหง
พลังงานทดแทนมีความพรอมในดานภูมิศาสตร มีสถานประกอบดานพลังงานทดแทนรายใหญ ๆ อยูหลายแหง ซึ่ง
เปนโอกาสที่ดีในการสรางความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการนี้ขอเสนอเรื่องการบริหาร
จัดการขยะ ซึ่งสามารถผนวกเขากับพลังงานได ปจจุบันเทศบาลเมืองลพบุรีรวมกับ องคก ารบริห ารสวนตําบล
ประมาณ ๑๐ แหง จัดดําเนินโครงการแปลงขยะใหเปนเชื้อเพลิง RDF แลวสงขายใหกับโรงไฟฟานครหลวง ซึ่ง
ขณะนี้อยูระหวางการศึกษาวิจัยโครงการ
ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
อ.ดร.สกุล คํานวนชัย คณบดี ประธาน มอบใหเลขานุการนําเสนอรายงานการประชุม โดยเลขานุการขอให
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
เมื่อวันจันทรที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๓ - ๘
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยมีการแกไขเอกสาร ดังนี้
๑. เอกสารหนา ๗ ขอ ๔. จากคําวา “สังเกตการณเรียนการสอน” แกไขเปน “สังเกตการเรียนการสอน”
๒. เอกสารหนา ๘ ขอ ๓ จากคําวา “สองอาทิตย” แกไขเปน “สองสัปดาห” และขอ ๖.๑ จากคําวา “พุธที่
๓” แกไขเปน “พุธที่สามของเดือน”
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
๓.๑ รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ สืบเนื่องเอกสารหนา ๔ ขอ ๓.๑ เรื่อง อาจารย
ที่ไมผานเกณฑภาษาอังกฤษ ซึ่งมีผลทําใหยุติการจาง ซึ่งจากการประชุมครั้งที่ผานแจงวารายละเอียดยัง ไมสามารถ
สรุปไดชัดเจน จะตองรอผลการพิจารณาจากที่ประชุม กบม. ไมทราบผลการพิจารณาเปนอยางไร
อ.ดร.สกุล คํานวนชัย คณบดี ประธาน แจงวาคณะฯไดดําเนินการขออนุมัติจัดจางเปนอาจารยพิเศษราย
ชั่วโมง โดยใชเงินงบประมาณของคณะ ประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาทตอเดือน โดยคิดในอัตราชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท คาด
วาจะตองใชงบประมาณของคณะประมาณ ๒ เดือน โดยเรงรัดใหมหาวิทยาลัยฯดําเนินการเปดการรับสมัครใหแลว
เสร็จสามารถเริ่มงานไดตนเดือนมีนาคม ศกนี้
ที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ อ.ดร.วิทยา พันธุพา รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน สืบเนื่องเอกสารหนา ๖ ขอ ๕.๒ เรื่องการ
รับสมัครนักศึกษาใหม ในรอบ Portfolio นั้น มหาวิทยาลัยฯมีเปาหมายรับสมัครจํานวนทั้งสิ้น ๒,๒๒๐ คน มีมา
สมัครจํานวน ๘๒๘ คน ผานการรับสมัคร ๓๙๑ มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ทั้งหมด ๓๓๐ คน ในสวนของคณะฯกําหนด
เปาหมายการรับสมัครจํานวน ๖๔ คน มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ทั้ง สิ้น ๑๕ คน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯคาดวาจะรับ
สมัครนักศึกษาใหมเพิ่มขึ้นในรอบสุดทาย
ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ
ไมมี

หนา ๕
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
๕.๑ เรื่อง ผูทรงคุณวุฒิ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ แจงที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องการประกาศผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ พบวา
มีหลักสูตรที่ไมผานการประเมินทั้งสิ้น ๑๘๒ หลัก สูตร ซึ่ง ใชเ กณฑองคประกอบขอ ๑ เรื่องคุณภาพและจํานวน
อาจารยประจําหลักสูตรเปนหลักสําคัญในการประเมิน จึงแจงตอคณะเพื่อใหความสําคัญในประเด็นดังกลาว อีก
ประเด็นหนึ่งที่จะขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการหลักสูตรใหม
โดยจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน ซึ่งมีองคประกอบของคณะกรรมการจากผูบริหาร คณาจารยที่เกี่ยวของ
กับหลักสูตร หรือ การประกันคุณภาพการศึกษา และศิษยเกา เพื่อใหทันกับการเปลี่ยนเปลี่ยนในยุ ค ๔.๐ หลาย
สถาบันอุดมศึกษาพบวาหลักสูตรบางหลักสูตรไมมีผูเรียนหรือมีนอยจนไมสามารถเปดทําการเรียนการสอนได ใน
ที่สุดก็ตองขอปดหลักสูตร การหาความรูในโลกออนไลนเริ่มมีมากขึ้นมากกวาการเขามาศึกษาในระบบ
ที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ เรื่อง รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
อาจารยกุลสมทรัพย เย็นฉ่ําชลิต รองคณบดีฝายบริหารฯ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบเรื่อง การซอมแซม
พื้นหอง ชั้น ๑๐ และ ชั้น ๑๑ ผูรับจางไดดําเนินการซอมแซมเสร็จเรียบรอยแลว และปจจุบันพบวาพื้นหองบริเวณ
ชั้น ๙ และชั้น ๗ เกิดปญหาเชนเดียวกัน และไดดําเนินการแจงผูรับจางใหเขามาดําเนินการแลว อีกเรื่องขอใหที่
ประชุมพิจารณาบอรดทําเนียบบุคลากร ดังเอกสารการประชุมที่แนบ เพื่อดําเนินการใหเหมาะสมสวยงามตอไป
ที่ประชุม รับทราบ และมอบรองฯบริหารดําเนินการปรับปรุงทําเนียบบุคลากรตามขอสังเกตตอไป
๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
อ.ดร.วิทยา พันธุพา รองคณบดีฝายวิชาการ รองประธาน เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ เรื่อง การขอใชสิทธิ์
เทียบโอนรายวิชาตามหลักสูตร พบวา มีนักศึกษาภาคพิเศษขอเทียบโอนรายวิชาซึ่งจากการตรวจสอบพบวานักศึกษา
ใชประสบการณยื่นเทียบโอนผลการศึกษาโดยใชระยะเวลาศึกษาประมาณ ๑๐ เดือน สงผลการใหการเทียบโอน
รายวิชาในระดับปริญญาตรีของคณะฯสามารถเทียบโอนไดหรือไมอยางไร ซึ่งในเบื้องตน คณะฯยังไมมีความชัดเจน
ในเรื่องของระเบียบ
ที่ประชุม เห็นควรเสนอมหาวิทยาลัยฯพิจารณาเพื่อความชัดเจนและไมสงผลกระทบตอนักศึกษาหรือ
สถานศึกษาเดิม
๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
ไมมี
๕.๕ เรื่อง ผูแทนคณาจารยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
อ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท ผูแทนคณาจารย กรรมการ แจงที่ประชุมเพื่อทราบเรื่องการดําเนินการให
มาซึ่งขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต นั้น มหาวิทยาลัยฯแจงวาในสวนของการ
สํารวจภาวะการมีงานทาของบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯรับผิดชอบดําเนินการเอง และในสวนของการสํารวจความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตมอบใหแตละหลักสูตรดําเนินการเองเนื่องจากความแตกตางของแตละหลักสูตร
ที่ประชุม รับทราบ

หนา ๖
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
๕.๖ เรื่อง ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
อ.นนทรัฐ บํารุงเกียรติ ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาเรื่อง
นักศึกษาแจงมาวาผลการศึกษาซึ่งผานคณะกรรมการประจําคณะแลวแตในระบบวิชั่นเน็ตไมสามารถตรวจดูไดนนั้ ไม
ทราบเปนเพราะสาเหตุใด ทั้งนี้ สงผลใหนักศึกษาไมสามารถดําเนินการลงทะเบียนขอแก E ไดทันภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยฯกําหนด
ที่ประชุม รับทราบ และมอบรองฯวิชาการหาขอมูลที่แทจริง
อ.พิชิต อวนไตร ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ เสนอที่ประชุม เรื่อง การขอความอนุเคราะห
ผูทรงคุณวุฒิชวยประชาสัมพันธคณะ ในสวนของคณาจารย และนักศึกษา ใหหนวยงานภายนอกไดทราบ
ที่ประชุม ผูทรงคุณวุฒิ ยินดีใหความอนุเคราะห
๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ รายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา
๑๘-๓๔ โดย อ.ดร.วิทยา พันธุพา รองคณบดีฝายวิชาการนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในที่ประชุม
มติที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ โดยใหปรับแกไขผลการศึกษารายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ลําดับที่ ๑๑ จาก P และ F ใหเปนเกรด
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เรื่องประธาน แจงกําหนดการประชุมครั้งถัดไปในวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ประธานกลาวปดประชุม
ปดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
นางนุชนาฎ พันธุไชยศรี
ผูตรวจรายงานการประชุม

