คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑
--------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี
๒. อาจารย์นัฐพันธ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร
๔. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ
๖. อาจารย์ทรงศักดิ์
๗. อาจารย์มาศสกุล
๘. อาจารย์กรรณิการ์
๙. อาจารย์ถิรายุ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช
๑๑. อาจารย์ชัชชัย
๑๒. อาจารย์อาสาฬห์
๑๓. อาจารย์เสกสิทธิ์
๑๔. อาจารย์นพดล
๑๕. อาจารย์ชื่นจิต
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ
๑๗. นางกมลลักษณ์
๑๘. นางสาวมยุรา

ศรีนพรัตน์วัฒน
พูนวิวัฒน์
รอดอาวุธ
รอดชื่น
จริตงาม
มะระประเสริฐศักดิ์
ภักดีอาษา
มิ่งเมือง
ปิ่นทอง
พะยิ้ม
เขื่อนธรรม
อุตตาลกาญจนา
รัตนสิริวัฒนกุล
ชุ่มอินทร์
พงษ์พูล
ชุมมณี
พงษ์พรต
สิทธิ

คณบดี
ประธานกรรมการ
รองคณบดี
กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชา
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กรรมการ
รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ดร.เทิดพันธุ์
๒. อาจารย์รพีพัฒน์
๓. อาจารย์โกเมน
๔. นางสาวเยาวเรศ

ชูกร
มั่นพรม
หมายมั่น
ภูเมืองปาน

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ดร.ศรัณยา
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์

เพ่งผล
แนบเนียน

ไปราชการ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
๑.๑ การรับนักศึกษารอบ ๒ ของมหาวิทยาลัย
อธิการบดีแจ้งให้มหาวิทยาลัยดาเนินการเปิดรับนักศึกษารอบ ๒ ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป ซึ่งในส่วนของ
คณะฯ ได้ดาเนินการแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ การกากับดูแลมาตรฐานการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามระดับความรู้ของ
นักศึกษา ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหมู่เรียนและวิชาศึกษาทั่วไปทั้งสองวิชาต้องเลื่อนการจัดการเรียนการสอน
ออกจากภาคเรียนที่ ๑
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณีเปลี่ยนชื่อคณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี เปลี่ยนชื่อจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
เป็นคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หากคณะฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อคณะฯ ให้ศึกษาจากกรณีนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๔ ความคิดเห็นของบุคลากรในด้านต่าง ๆ
จากการสารวจความพึงพอใจการใช้บริการโรงอาหาร มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเรื่องการบริการ
และความสะอาดของตู้น้าดื่ม ด้านความพึงพอใจต่อทรัพยากรสาหรับการจัดการเรียนการสอนที่ ย่านมัทรี ต้องการ
รถรับส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนามาซึ่งการตั้ งงบประมาณในการจัดรถรับส่ง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ
อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน เครื่องปรับอากาศไม่เพียงพอ
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๕ การร้องเรียนไปยังสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
เนื่องด้วยมีผู้ร้องเรียนไปสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องสถาบันการศึกษารับบริการ
ด้านวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งอธิการบดีได้แจ้งให้คณะฯ ตรวจสอบการดาเนินการและระงับการดาเนินการไว้
ก่อน
มติที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชี้แจงว่าเป็นการรับรองด้านบริการวิชาการ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรภายนอกและเป็นการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน
ข้อเสนอแนะ
อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอแนะว่าควรระงับการดาเนินการในนาม
ของหน่วยงานตามข้อร้องเรียน แต่ในนามของบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสามารถดาเนินการ
เป็นรายบุคคลได้
๑.๖ นโยบายจากนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประธานแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มอบนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยมุ่งเน้น ๔ สมรรถนะ ได้แก่ สมรรถนะความรู้ความสามารถตามสาขาวิชา สมรรถนะการใช้
ภาษาไทย สมรรถนะการใช้สารสนเทศที่จาเป็น สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
และมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๗ แนวปฏิบัติการอุทธรณ์และร้องทุกข์
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้แนวปฏิบัติการอุทธรณ์และร้องทุกข์เรื่องต่างๆ โดย
ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาวิธีการได้มาของข้อร้องทุกข์และขั้นตอนการดาเนินการว่าถูกต้อง
หรือไม่ หลังจากนั้นจึงพิจารณาเนื้อหาของการร้องทุกข์
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๘ ตรวจสอบการตกออกของนักศึกษาใหม่
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบการตกออกสูงของนักศึกษา
ใหม่ว่ามีสาเหตุมาจากอะไรและหาวิธีการแก้ไข
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในวันอังคารที่ ๒๖
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๑)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓ /๒๕๕๙ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
หน้า ๒ จาก ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี หัวหน้าสาขาวิชา
เป็น ๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การจัดงาน Open House
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานเปิดบ้านเทคโนโลยี
ครั้งที่ ๓ ร่างกาหนดการเปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓ ร่างกาหนดการกิจกรรม “เปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓”และ
รายชื่อโรงเรียนที่คณะฯ เชิญเข้าร่วมงาน (เอกสารหมายเลข ๒)
มติที่ประชุม พิ จ ารณาร่ ว มกั น และเห็ น ชอบให้ ป รั บ เปลี่ ย นค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินงานบางส่วนตามความเหมาะสม ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ (ส่วนกลางและสาขาวิชา)
๔. คณะกรรมการฝ่ายเอกสารและงานประชาสัมพันธ์
๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมพิธีการ
๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมวิชาการ (จานวน ๗ กิจกรรม)
๗. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเบิกจ่าย
๙. คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล
จัดทาคาสั่งให้นักศึกษาช่วยดาเนินงานร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และสาขาวิชาที่ต้องการ
ส่ ง รายชื่ อโรงเรี ย นเพิ่ ม เติ มสามารถแจ้ ง ได้ ที่ นางสาวเยาวเรศ ภู เ มื อ งปาน เจ้ าหน้ า ที่ บ ริ หารงานทั่ว ไป เพื่ อ
ดาเนินการต่อ ด้านของที่ระลึกเข้าร่วมงานสาหรับนักเรียนเสนอให้แจกเป็นสมุดของคณะฯ และสาหรับครูให้เป็น
ถุงผ้าซึ่งมีเอกสารประชาสัมพันธ์อยู่ด้วย ด้านสถานที่และการจัดนิทรรศการดาเนินการตามแต่ละสาขาแจ้ง
คาสั่ง กาหนดการและกิจกรรมต่างๆ จะปรับเปลี่ยนตามมติที่ประชุมและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ (เอกสารหมายเลข ๒-๑) ด้านงบประมาณขอให้ ดาเนินการเอกสารการจัดซื้อ จัดจ้างภายในวัน ที่ ๑๕
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ติดตามผลการดาเนินงานกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน
ประธานมอบให้นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาเนินการแทนรองคณบดี
ฝ่ ายบริ ห ารในการติดตามผลการดาเนิ น งานกิ จกรรม ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดื อน (เอกสาร
หมายเลข ๓) ซึ่งเป็นโครงการที่ดาเนินการในระหว่าง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย
จัดส่งรายงานผลการดาเนินการโครงการได้ที่นางอุทุมพร ธะในสวรรค์ และจัดส่งแบบติดตาม ประเมินผลโครงการ
ที่นางสาวมยุรา สิทธิ
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ในกรณีโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ อยู่ระหว่างดาเนินการให้รายงานความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการตามรอบ
ระยะเวลาแทน
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ประธานนาเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (เอกสารหมายเลข ๔) ที่ผ่าน
กระบวนการทบทวนและการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าของบุ ค ลากรในคณะฯ เมื่ อ วั น ที่ ๖ – ๗ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยส่วนที่ ๑ บริบท
ของคณะฯ ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผน ส่วนที่ ๓ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ขอให้ที่ประชุม
พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะต่อไป
มติที่ประชุม พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ร่วมกัน และมีการ
ปรับเปลี่ยนดัชนีชี้วัดความสาเร็จของแต่ละกลยุทธ์ตามบริบทของคณะและความเหมาะสม (เอกสารหมายเลข
๔-๑)
๕.๑ รายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับ
คณะรอบ ๙ เดือน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประธานมอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รายงานผลการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ รอบ ๙ เดือน ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๕) ดังนี้
๑. ผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบ ๙ เดือน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ. ๔ ปี)
๑.๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๑๘ ระดับคุณภาพ ดี
๑.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๒.๘๐ ระดับคุณภาพ
ปานกลาง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. ๒ ปี ต่อเนื่อง)
๑.๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๒.๗๔ ระดับคุณภาพ ปานกลาง
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ. ๔ ปี)
๑.๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๓๒ ระดับคุณภาพ ดี
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ. ๔ ปี)
๑.๕ สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๗ ระดับคุณภาพ ดี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. ๔ ปี)
๑.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๑๗ ระดับคุณภาพ ดี

๑.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่อ งกลการผลิต มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๒.๗๗ ระดับคุณภาพ ปาน
กลาง
๑.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๑๘
ระดับคุณภาพ ดี
หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ. ๔ ปี)
๑.๙ สาขาวิชาการออกแบบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๗ ระดับคุณภาพ ดี
ผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบ ๙ เดือน มีค่าคะแนน
เฉลี่ย ๓.๑๔ ระดับคุณภาพ ดี
๒. ผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รอบ ๙ เดือน
การผลิตบัณฑิต
๒.๑ ค่าคะแนนเฉลี่ย ๒.๒๖ ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง
การวิจัย
๒.๒ ค่าคะแนนเฉลี่ย ๒.๗๘ ระดับคุณภาพ พอใช้
การบริการวิชาการ
๒.๓ ค่าคะแนนเฉลี่ย ๒.๐๐ ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๔ ค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐ ระดับคุณภาพ พอใช้
การบริหารจัดการ
๒.๕ ค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐ ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง
ผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ รอบ ๙ เดือน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
๒.๕๓ ระดับคุณภาพ ต้องปรับปุรง
มติที่ประชุม พิจารณาร่วมกันและเห็นชอบตามที่นาเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
จากปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ทันกาหนดเวลาในครั้งที่ผ่านมา ประธานเสนอให้เร่ง
ดาเนินการระหว่างช่วงเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม เพื่อดาเนินการประเมินให้ทันกาหนดในเดือนสิงหาคม
มติที่ประชุม เห็นชอบตามหลักการและดาเนินการ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
(นางสาวมยุรา สิทธิ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน)
คณบดี
ผู้รับรองรายงานการประชุม

