รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ หองประชุม I -Tech ชั้น ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายนามกรรมการผูมาประชุม
๑. อ.ดร.วิทยา
พันธุพา
รองคณบดีฝายวิชาการ
ประธานกรรมการ
๒. อ.ภาณุวัฒน
หุนพงษ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ
๓. ผศ.สกล
นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย
กรรมการ
๔. ผศ.สุธรรม
อนุชาติกิจเจริญ ผูแทนคณาจารย
กรรมการ
๕. อ.ดร.ลลิลธร
มะระกานนท ผูแทนคณาจารย
กรรมการ
๖. อ.พิชิต
อวนไตร
ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา
กรรมการ
๗. อ.นนทรัฐ
บํารุงเกียรติ ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา
กรรมการ
๘. รศ.ดร.มนตรี
ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๙. นายสมนึก
เต็งชาตะพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑๐. นางนุชนาฎ
พันธุไชยศรี
หัวหนาสํานักงานคณบดี
เลขานุการ
๑๑. นางนุชนาท
เที่ยงธรรม
หัวหนางานวิชาการ
ผูชวยเลขานุการ
รายนามกรรมการไมสามารถมาประชุมได
๑. อ.ดร.สกุล
คํานวนชัย
คณบดี
ลาประชุม
๒. อ.กุลสมทรัพย
เย็นฉ่ําชลิต
รองคณบดีฝายบริหารฯ
ลาประชุม
๓. นางพัชนีย
พิชิตการณ
ผูทรงคุณวุฒิ
ลาประชุม
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
อ.ดร.วิทยา พันธุพา รองคณบดีฝายวิชาการ ประธานที่ประชุมไดตรวจสอบจํานวนคณะกรรมการประจํา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเมื่อเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตาม
วาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงตอที่ประชุม
๑.๑ เรื่อ ง ปรั บ เปลี่ย นการมอบอํ านาจให ร องอธิก ารบดี ป ฏิ บั ติ ร าชการแทนอธิ ก ารบดี ตามคํ า สั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ ๑๔๓๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
รองอธิการบดีคนที่ ๑ ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกลา รองอธิการบดีฝายบริหาร กิจการนักศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา
รองอธิการบดีคนที่ ๒ รศ.ดร.ศุภวัฒน ลาวัณยวิสุทธิ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม
รองอธิการบดีคนที่ ๓ ผศ.รัชชนก สวนสีดา รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีคนที่ ๔ ผศ.ดร.ศศิธร วชิรปญญาพงศ รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพองคการและกิจการ
สภามหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีคนที ๕ ผศ.ดร.กันยา กองสูงเนิน รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและกิจการพิเศษ
ที่ประชุม รับทราบ

หนา ๔
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงตอที่ประชุม
๑.๒ เรื่อง จุดเปลี่ยนกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๑ ที่ออกมาใหมคือใหสถานศึกษา
ประเมินตนเองโดยเลือกตัวชี้วัดจากกรอบมาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการและรายงานผลการประเมินไปที่
ตนสังกัด และประเมินครั้งเดียวจากเดิมตองประเมินทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ ตองรอคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาขอกฎหมายกอนประกาศราชกิจจานุเบกษาอยางเปนทางการตอไป
ที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ เรื่อ ง จากการติ ด ตามและสัง เกตการณ ก ารลงพื้ น ที่ บ ริ ก ารวิ ชาการแก ชุ ม ชน หมู ๗ ต.เพนี ย ด
อ.โคกสําโรง ซึ่งเปนพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยฯมอบหมายใหคณะรับผิดชอบ พบวา
๑.๓.๑ เครื่องอัดถานที่คณะนําไปใหชุมชนจากโครงการบริการวิชาการเมื่อปที่ผานมา พบวาชุมชน
ใชในกระบวนการผลิตถานอัดแทงอยางตอเนื่อง
๑.๓.๒ เครื่องผลิตยาหมองพรอมบรรจุขวด ชุมชนมีความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการทํางานใน
ระดับที่ดีมาก และขอใหผูวิจัยเพิ่มขนาดแกนหมุนและปรับปริมาณการบรรจุใหไดหลากหลายขนาด
๑.๓.๓ ชุมชนมีความตองการผลิตปุยหมักจําหนาย และเพื่อใหปุยหมักใชงายเหมือนปุยเคมี จึงมี
ความตองการใหคณะสนับสนุนเครื่องอัดหรือขึ้นรูปปุยหมักเปนลําดับถัดไป
นายสมนึก เตะชาตะพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ ใหขอมูลเพิ่มเติมในเรื่องการเสนอของบประมาณ
สนับสนุนจากจังหวัดยังพอมีโอกาส หากคณะฯลงพื้นที่อีกขอเสนอใหแนะนําชุมชนดําเนินการขอจดทะเบียนพาณิชย
ซึ่ง จะสง ผลในการเขาถึง แหลงทุนเพื่อขยายโอกาสในการผลิตสินคาไดห ลากหลายหรือสามารถจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณที่ทันสมัยขึ้น
รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ เห็นดวยกับขอแนะนําในการขอจดทะเบียน
พาณิชย สวนผลิตภัณฑของชุมชนยังไมมีจุดขายตองเนนจุดขายของชุมชนที่แตกตางจากที่อื่นอยางเดนชัด
อ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท ผูแทนคณาจารย กรรมการ ใหขอมูลเพิ่มเติมจากการไดพูดคุยกับผูนํา
ชุม ชน มีแนวความคิดในการที่จะดํา เนินการในเรื่องการปรับปรุง ผลิตภัณฑและการกอสรางโรงเรือ นเพื่อขอจด
ทะเบียนมาตรฐานโรงเรือนและมาตรฐานยา ในลําดับถัดไป
นายสมนึก เต็งชาตะพันธุ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ เสนอใหคณบดีนําเรียนตอทานอธิการบดีเพื่อ
นําเขาที่ประชุมหัวหนาสวนราชการ ซึ่งเปนการเชื่อมโยงขอมูลจากราชภัฏในการลงไปชวยเหลือพัฒนาชุมชนอยาง
เปนรูปธรรม
ที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
อ.ดร.สกุล คํานวนชัย คณบดี ประธาน นําเสนอรายงานการประชุม โดยขอใหคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานการประชุ ม คณะกรรมการประจํา คณะเทคโนโลยี อุต สาหกรรม ครั้ง ที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่ อวั น พุ ธที่ ๑๔
กุมภาพันธ ๒๕๖๑ รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๓ - ๕
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข

หนา ๕
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
ไมมี
วาระที่ ๔ เรื่องนโยบายและแนวทางการพัฒนาคณะ
ไมมี
วาระที่ ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
๕.๓ เรื่อง รองคณบดีฝายวิชาการเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
อ.ดร.วิทยา พันธุพา รองคณบดีฝายวิชาการ ประธาน แจง ที่ป ระชุมเพื่อทราบ ในปก ารศึก ษา
๒๕๖๑ จะมีนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุสาหกรรมบัณฑิต (ค.บ.) ซึ่งมี ๒ แขนงวิชา จะออกฝกปฏิบัติการสอนเปน
รุนแรก ซึ่งทางคณะใหความสําคัญในการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาอยางเขมงวด เนื่องจากการไปปฏิบัติการ
สอนของนักศึกษากลุมดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอความเชื่อมั่นของสังคมที่มีตอหลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอนของคณะ
ที่ประชุม รับทราบ
๕.๔ เรื่อง รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
อ.ภาณุวัฒน หุนพงษ รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ แจงที่ประชุมเพื่อทราบเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในคณะ อาทิเชน การแสดงความยินดีบัณฑิตใหมและบัณฑิตกิตติม ศักดิ์ กิจกรรมวัน
ครบรอบ ๑๓ ปวันสถาปนาคณะ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมนัดพบ
แรงงาน
ที่ประชุม รับทราบ
๕.๕ เรื่อง ผูแทนคณาจารยเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
ผศ.สกล นันทศรีวิวัฒน ผูแทนคณาจารย กรรมการเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณามอบคณะ
ดําเนินการปรับปรุงแกไขในสวนที่เห็นชอบ ดังนี้
๑. เรื่อง ศูนยฝกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สาขาชางไฟฟาภายในอาคาร นั้น ขณะนี้อยู
ระหวางการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณตาง ๆ คาดวาจะสําเร็จลุลวงสามารถเปดศูนยฯไดภายในป พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. เรื่อง การปรับปรุงหองปฏิบัติการพื้นฐาน อาคาร ๑๔ ใหมีสภาพเหมาะสมกับการจัดการเรียนการ
สอนเพิ่มมากขึ้น นั้น จากการสังเกตพบวา บรรยากาศภายในหองมืดเกินไปตองเพิ่มไฟสองสวางใหเพียงพอ การ
ระบายอากาศจากการเชื่อมยังไมดีพอ อีกทั้งความสะอาดและความปลอดภัยของผูเรียนยังพบเห็นปญหาเชนกัน
๓. ตําแหนงที่ติดปายประชาสัมพันธปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ไมเหมาะสม
๔. เรื่อง ขาดการสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสเขารวมแขงขันทางวิชาการอยางกวางขวาง
ทั้งนี้เพื่อเปนการประชาสัมพันธคณะและมหาวิทยาลัยฯในการสรางชื่อเสียง
๕. เรื่อง การทํางานของเจาหนาที่ประจําสํานักงานคณบดี พบวาเขาทํางานไมตรงเวลา และพักเกินเวลา
ทําใหผูมาติดตอเสียเวลานั่งคอย
ที่ประชุม รับทราบและรับไปพิจารณาปรับปรุงแกไข

หนา ๖
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
อ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท ผูแทนคณาจารย กรรมการ เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาใหคณะ
ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซตใหเปนปจจุบันในสวนของขอมูลหลักสูตร ประวัติคณาจารย และผลงานทางวิชาการไม
สามารถเขาไปกรอกขอมูลชื่อเรื่องวิจัยได
ที่ประชุม รับทราบ และมอบคณะดําเนินการปรับปรุงเรงดวน
๕.๖ เรื่อง ผูแทนหัวหนาสาขาวิชาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
อ.พิชิต อวนไตร ผูแทนหัวหนาสาขาวิชา กรรมการ เสนอที่ประชุม เพื่อทราบและพิจารณาใหคณะ
ดําเนินการกําชับใหคณาจารยสงเกรดใหทันรอบการพิจารณา ที่ผานมาพบวามีนักศึกษาเสียสิทธิ์การยื่นขอรับทุนหรือ
ดําเนินการยื่นคําขอตาง ๆ ไมทันภายในเวลาที่กําหนด เนื่องจากอาจารยสงเกรดลาชา นอกจากนี้ยังพบวาอาจารย
บางทานไมเก็บหลักฐานการสอบไว เมื่อนักศึกษาขอตรวจสอบผลคะแนนไมสามารถทําได จึงเสนอใหคณะดําเนินการ
แจงเตือนคณาจารยใหความสําคัญในเรื่องดังกลาวอยางเขมงวดมากขึ้น
ที่ประชุม รับทราบ
๕.๗ เรื่อง พิจารณาผลการศึกษานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ รายละเอียดในเอกสารการประชุม หนา
๑๕-๒๐ โดย อ.ดร.วิทยา พันธุพา รองคณบดีฝายวิชาการนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในที่ประชุม
มติที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ
๕.๘ เรื่อง พิจารณาผูสมควรไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนและผูม ีผลงานดานตําราดีเดนประจําปพุทธศักราช
๒๕๖๐ โดยมีผูยื่นแบบเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัล “นักวิจัยดีเดน” ประเภท บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ไดรบั การ
ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ หรือบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ ภายในป
พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีจํานวนเรื่องรวมสูงสุด ดังรายชื่อตอไปนี้
๑. อ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท อาจารยประจําแขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
มีผลงานรวมทัง้ หมด ๔ เรื่อง รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๒๔- ๒๕
๒. อ.ดร.สิรสิ วัสดิ์ จึงเจริญนิรชร อาจารยประจําแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
มีผลงานรวมทั้งหมด ๓ เรื่อง รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๒๖ - ๒๗
๓. อ.ภาณุวัฒน หุนพงษ อาจารยประจําแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
มีผลงานรวมทั้งหมด ๑ เรื่อง รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๒๘ - ๒๙
๔. อ.โชติวุฒิ ประสบสุข อาจารยประจําแขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
มีผลงานรวมทั้งหมด ๑ เรื่อง รายละเอียดดังเอกสารการประชุม หนา ๓๐ - ๓๑
มติที่ประชุม พิจารณาคัดเลือกให อ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท เปนผูไดรับรางวัล นักวิจัยดีเดน
ประจําปพทุ ธศักราช ๒๕๖๐

หนา ๗
การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

วาระที่ ๕ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณา
๕.๙ เรื่อง แตงตั้งอาจารยปพณ สะอาดยวง อาจารยประจําแขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม ใหดํารง
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ตั้งแตวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีที่
๑๒๕๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ และบัญชีแนบทายคําสั่งฯ ดังเอกสารการประชุมหนา ๓๘ - ๓๙
ปจจุบันคณะฯมีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น ๖ ทาน เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน
๒ ทาน คงเหลือที่อยูระหวางการพิจารณาอีกจํานวน ๒ ทาน
มติที่ประชุม รับทราบและขอแสดงความยินดี
วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ เรื่อง การอนุญาตใหสอบนอกตารางไดเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวกับวิจัยและโครงงานพิเศษ
๖.๒ เรื่องประธาน แจงกําหนดการประชุมครั้งถัดไปในวันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ประธานกลาวปดประชุม
ปดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
นางนุชนาท เที่ยงธรรม
ผูจดบันทึกการประชุม
นางนุชนาฎ พันธุไชยศรี
ผูตรวจรายงานการประชุม

