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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 
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ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
--------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นัฐพันธ์   พูนวิวัฒน์ รองคณบดี กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ รองคณบดี กรรมการ 
๔. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น รองคณบดี กรรมการ  
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตต ิ ก าแพงเศรษฐ หัวหน้าภาควิชา กรรมการ  
๖. อาจารย์ทรงศักดิ์  มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๗. อาจารย์มาศสกุล  ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๘. ดร.ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๙. อาจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๐. อาจารย์กรรณิการ์  มิ่งเมือง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ  
๑๑. อาจารย์ชัชชัย  เขื่อนธรรม หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๒. อาจารย์อาสาฬห์  อุตตาลกาญจนา หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๓. อาจารย์ชื่นจิต  พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. อาจารย์จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์ อาจารย์ 
๒. นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภูษิต  ค าชมภู หัวหน้าสาขาวิชา ติดภาระกิจ 
๒. อาจารย์เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชา ติดภาระกิจ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธันวา  ไวยบท หัวหน้าสาขาวิชา ไปราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็น
ว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ คณบดี ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 

 ข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ 
๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  อธิการบดีได้กล่าวถึงอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ และมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชมงคล ว่า
มีผู้เสนอให้น าไปรวมอยู่ในกลุ่มของวิทยาลัยชุมชน แต่เนื่องจากปัจจุบันเป็นรัฐบาลชั่วคราวจะยังไม่มีการ
ด าเนินการเรื่องนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ จงึยังคงเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ข ต่อไป ยังไม่ถูกโอนย้ายไปรวมกับ
วิทยาลัยชุมชน 
  สกอ. ก าลังจะออกพระราชบัญญัติว่าด้วยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกอบด้วยซ่ึงข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม อยู่ในพระราชบัญญัติเดียวกัน มีเกณฑ์ส าคัญคือการ
จบการศึกษาปริญญาเอกต้องท าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายใน ๕ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโทต้องท า
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายใน ๗ ปี สภามหาวิทยาลัยขยายเวลาได้อีก ๓ ปี ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณา
ประกอบการต่อสัญญาจ้าง 

 การเงิน 
  เนื่องจากกรณีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท าให้มี
ข้อก าหนดการเปิดบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น ยกเว้นกรณีเป็นเรื่องการบริการวิชาการและ
งานวิจัยที่คณะฯ สามารถเปิดบัญชีเองได้ 

 ด้านกีฬา 
  ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีการแข่งขันกีฬาคณาจารย์และ
วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  จะมีการจัดกีฬาบุคลากรทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 การใช้งานสารสนเทศระบบบัญชีสามมิติ 
  มหาวิทยาลัยแจ้งว่าอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงและทดสอบระบบท าให้คณะฯ ต้องใช้วิธี
บันทึกด้วยตนเองก่อน คาดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถน าข้อมูลเข้าระบบได้ ซึ่งความล่าช้าของระบบนี้เป็นผลดี
กับคณะฯ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ยังไม่เรียบร้อยและควรด าเนินการให้เสร็จโดยเร็ว 

 การพัฒนาเวปไซด์ของมหาวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยแจ้งว่าจะมีการพัฒนาเวปไซด์ เ พ่ือรองรับการจัดล าดับ Webometrics  

Ranking  
 เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 
ช่วงระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ของคณะฯ เข้ารับการอบรมการ

ท าผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

  ๑.๒ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 
  คณะฯ มีการเปิดรับสมัครประธานสโมสรคณะฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๕๘ มีการลงคะแนนในวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยนักศึกษาทุกชั้นปียกเว้นนักศึกษาที่ฝึกงาน และ
ประกาศผลในวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาให้มาลงคะแนน ปัจจุบันมี
ผู้สมัครแล้ว ๑ คน  
 



  ๑.๓ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 
  หน่วยตรวจสอบภายในแจ้งก าหนดการเข้าตรวจ ๓ ด้าน ประกอบด้วย  

 การตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการ งบประมาณต่างๆ ซึ่งจะเข้าตรวจระหว่างวันที่ 
๑๖ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 การตรวจสอบการจัดท าแผนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ จะเข้าตรวจระหว่างวันที่ 
๑-๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ระบบการควบคุมภายใน จะเข้าตรวจระหว่างวันที่ ๑๖ – ๓๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ด้านองค์ความรู้ คณะฯ ควรส่งเสริมความรู้สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในคณะฯ เกี่ยวกับ

เรื่องระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ด้านการประเมิน คณะฯ ควรจัดให้มีการประเมินงานของตนเอง ตามแบบ ปย.๒ อย่าง

สม่ าเสมอ 
 ด้านการประเมินความเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยง

ตามภารกิจของตน 
 ด้านการปรับปรุงการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารควรก าหนดมาตรการด้านประเมินผลและ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามแผนฯ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 ด้านความรับผิดชอบ เห็นควรให้คณะกรรมการฯ ก ากับ ดูแล ส่งเสริมความรู้เรื่องระบบ

ควบคุมภายในแก่บุคลากรทุกคนในคณะฯ เพื่อให้การปฏิบัติเกิดประสิทธิผล 
  ส านักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือแจ้งมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกการในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และจัดส่งให้
ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
  คณบดีให้ความเห็นว่าควรด าเนินการในส่วนของคณะฯ และต้องสอดคล้องกับการจัดท าคู่มือ
ของมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑ ก าหนดการประชุมประจ าเดือน 
  ทุกวันพุธที่ ๑ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เวลา 
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในการประชุมครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษโดยเลื่อนมาจาก
วันพุธที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากเป็นวันมาฆบูชา  
  ทุกวันพุธที่ ๒ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา โดยแจ้ง
สถานที่ให้ผู้บริหารทราบเพ่ือความสะดวกในการพบนักศึกษาบางกลุ่ม รองกิจการนักศึกษาอาจก าหนดหัวข้อ
เรื่องท่ีแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  



เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ประชุมคณาจารย์ของคณะฯ เพ่ือรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ ในระยะแรกฝ่ายวิชาการจะน าด าเนินการในเรื่องการประเมินหลักสูตรซึ่งจะมี
การประเมินภายในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม และเรื่องอ่ืนๆ เช่น KM การบริการวิชาการ ฯลฯ 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
๔.๒ แผนการใช้เงินกับงวดเงินที่ตั้งไว้ 
คณบดีแจ้งว่าให้ทุกสาขาวิชาทบทวนแผนและโครงการต่างๆ ว่าการเบิกจ่ายเป็นไปตามงวด

เงินที่ก าหนดไว้หรือไม่ หากมีการแก้ไขควรรีบด าเนินการโดยจัดท าเป็นบันทึกขอเปลี่ยนงวดเงินถึงมหาวิทยาลัย
ให้เสร็จสิ้นก่อนระบบบัญชีสามมิติจะเปิดใช้งานได้เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ  

มติที่ประชุม   รับทราบและด าเนินการ 
๔.๓ การประกันคุณภาพระดบัคณะ, ระดับหลักสูตร 
คณบดีแจ้งว่าให้แต่ละสาขาวิชาก าหนดผู้รับผิดชอบที่จะด าเนินการด้านการประเมินหลักสูตร 

โดยจะเน้นการจัดท า CHE QA Online โดยน าหลักฐานเจ้าระบบทั้งหมดซึ่งหากผ่านการตรวจประเมินจาก
หลักฐานที่น าเข้าระบบแล้ว สกอ. อาจจะไม่เข้ามาตรวจซ้ าอีก ดังนั้น จึงต้องปรับปรุงระบบ CHE QA Online 
ให้ถูกต้อง ชัดเจน ตรวจสอบได้ หากหลักสูตรไม่ผ่านการรับรองจะมีผล คือ กพ. ไม่รับรอง ไม่ตีค่าเงินเดือนท า
ให้ไม่สามารถเข้ารับราชการได้ ไม่สามารถกู้เงินจาก กยศ. หรือ กรอ. ได้ และปีถัดไปจะต้องงดรับนักศึกษา 

ภัยคุกคามของคณะฯ ปัจจุบัน คือ จ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนมีจ านวนน้อยมาก สิ่งที่
ต้องด าเนินการเร่งด่วนคือรับผู้สมัครเรียนให้ได้มากที่สุดเพ่ือสามารถคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณภาพ และพัฒนา
กระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ 

มติที่ประชุม   รับทราบและด าเนินการ 
๔.๔ การเสนอบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาเกษตรศาสตร์ขอเสนอ คุณสุพจน์ โคมณี เกษตรกรในอ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  

ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ         คณะฯ 
ได้แต่งตั้งทีมบริหารและหัวหน้าภาคเกษตรฯ เป็นผู้ลงพื้นที่ส ารวจ ผลการส ารวจพบว่าเป็นผู้สมควรได้รับ
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเกษตรศาสตร์ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีองค์ความรู้
ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ และการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ด าเนินการด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง  

คณะฯ ได้น ารายงานผู้สมควรได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส่งส านักวิชาการ
และงานทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม   รบัทราบและไมม่ีผู้ใดเสนอผู้สมควรได้รับรายอื่น 

 ๔.๕ นโยบายที่ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในระยะเวลา ๑ ปี 
 คณบดีได้ขอความร่วมมือให้ช่วยกันพัฒนานักศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรมในเรื่องการมีวินัยและ
ตรงต่อเวลาซึ่งนับเป็นเรื่องที่ส าคัญและเร่งด่วน โดยเริ่มต้นที่คณาจารย์ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาซึ่ง
อาจน าเรื่องการตรงต่อเวลา การเข้าประชุม มาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาต่อสัญญาหรือการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

มติที่ประชุม   รับทราบและด าเนินการ 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑  การน าเข้าข้อมูลสู่ระบบ MIS 
 จากการเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ MIS ท าให้ทราบว่ามีข้อมูลที่จะต้องกรอกหรือ
ปรับปรุง กรณีในระบบเป็นรูปลูกกุญแจขอให้เข้าไปกรอกหรือปรับปรุงแก้ไขของตนเอง ส่วนที่เป็นรูปแม่กุญแจ
ให้น าเอกสารต่างๆ เช่น ข้อมูลที่อยู่ ข้อมูลครอบครัว ประวัติการศึกษา ประกาศ/ค าสั่งต่างๆ ฯลฯ มาให้ผู้ดูแล
ระบบ คือ คุณเยาวเรศ ท าการกรอกข้อมูลให้   
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และอาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ ได้เสนอแนะว่าให้น าใบแสดงผลการเรียนมาใส่เป็นหลักฐานไว้ เนื่องจากการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรอาจจะมีการตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ซึ่งในที่ประชุม
เห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยให้น าข้อมูลใบแสดงผลการเรียนและใบปริญญาบัตรมาใส่ไว้ในระบบ MIS 
ของแต่ละบุคคล และผู้บริหารทดลองใช้ระบบเพ่ือทราบปัญหาและเตรียมการแก้ไข 
 ๕.๒  การจัดท านามบัตร 
 มีผู้เสนอว่าคณะฯ ควรจัดท านามบัตรให้อาจารย์ทุกคนโดยใช้รูปแบบเดียวกัน คณบดีเห็นว่า
ควรมีตราสัญลักษณ์ของคณะฯ อยู่บนนามบัตรเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ สาขาวิชาออกแบบจะเป็นผู้ด าเนินการหลังจากมีตรา
สัญลักษณ์ของคณะฯ เรียบร้อยแล้ว 
 ๕.๓  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ 
 ขอให้แต่ละสาขาวิชาคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาละ ๑ คน โดย
เป็นอาจารย์ที่ใส่ใจนักศึกษาพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ มีการบันทึกการพบนักศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการและด าเนินการ 
 ๕.๔  แนวปฏิบัติเรื่องการสอบ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการให้ที่ประชุมพิจารณาร่าง ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดสอบตามก าหนดเวลากิจกรรมวิชาการของ
นักศึกษาภาคปกติ ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (เอกสารหมายเลข ๑) 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการจะน าเสนอคณบดีลงนามเพ่ือ
ประกาศใช้ต่อไป 
 ๕.๕  ก าหนดการประชุมของหลักสูตร 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝ่ายประกันคุณภาพของคณะฯ จะร่วมกันด าเนินการประเมินการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะฯ ในการประเมินการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
หลักสูตรนั้นต้องมีการประชุมหลักสูตรอย่างน้อย ๓ ครั้ง โดยบรรจุวาระการประชุมให้ครบถ้วน (เอกสาร
หมายเลข ๒) 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และอาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ ได้เสนอแนะว่าควรเพ่ิมการประชุมเปิดและปิดภาคการศึกษาเนื่องจากการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรมีเกณฑ์ส าคัญว่าต้องประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารของคณะฯ ด้วย จึงเห็นชอบ
ให้มีการประชุมอย่างน้อย ๔ ครั้ง ในการเปิดและปิดแต่ละภาคการศึกษา 
 ๕.๖  การจัดงาน  Open House 
 ในการจัดงานครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ จะมีการน าเสนอผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ 
และสาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งมีก าหนดจัดงาน Art & Design ควบคู่กันด้วย ซึ่งจะสอดคล้องกับการเปิดเทอมของ
นักเรียนมัธยมและมีเวลาให้สาขาวิชาได้จัดเตรียมการประชาสัมพันธ์และแสดงผลงาน โดยจัดงานในช่วงเดือน
มิถุนายน เน้นการแสดงศักยภาพและแสดงผลงานของคณะฯ และผลจากการจัดงานจะท าให้คณะฯ สามารถ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์โดยอาศัยผลงานที่จัดแสดงในงานครั้งนี้ 



 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการและด าเนินการ โดยที่ประชุมเสนอให้จัดงาน ๒ วัน ใน
ระหว่างวันที่ ๔-๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสาขาวิชาแจ้งรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดงาน
ไปยังโรงเรียนต่างๆ และเตรียมบุคลากรส าหรับการจัดเตรียมงาน 
 ๕.๗  การจัดท าโครงการ ๑ Curriculum, ๑ product ๑ Service ๑ Paper 
 ด้วยนโยบายของคณะฯ ที่ต้องการหารายได้เพ่ิมจากแหล่งอ่ืน การจัดท าผลิตภัณฑ์หรือบริการ
วิขาการหรืองานวิจัยของคณะฯ จึงเป็นช่องทางหนึ่ง และได้มอบให้ ผศ.ภิญโญ ชุมมณี เป็นผู้เสนอ 
 ผศ.ภิญโญ ชุมมณี ได้เสนอที่ประชุมว่าจะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือก าหนดความชัดเจนของ
นโยบายนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการและด าเนินการ 
 ๕.๘ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ให้ที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข ๓) ซึ่งจะ
น ามาใช้ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบให้การเปิดกลุ่มพิเศษให้สามารถนับเป็นภาระงานสอนได้ และ 
ผศ.ภิญโญ ชุมมณี เห็นควรให้น าเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเข้าที่ประชุมคณะฯ เพ่ือพิจารณาร่วมกัน 
คณบดีเห็นชอบให้ด าเนินการและเกณฑ์นี้อาจจะน าไปใช้ในการประเมินรอบ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๕.๙ การติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ประธานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖–๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗) (เอกสารหมายเลข ๔) มีผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมจ านวน ๑๔๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของกิจกรรมทั้งหมด 
(กิจกรรมนอกแผนปฏิบัติราชการจ านวน ๒๔ กิจกรรม) เบิกใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๙๙๗,๑๓๓.๖๑ บาท คิด
เป็นร้อยละ ๙๐.๔๑ ของงบประมาณทั้งหมด เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวกับนักศึกษาโดยตรง ๘๑ กิจกรรม 
เบิกงบประมาณจ านวน ๑,๔๗๔,๘๔๐.๒๐ บาท กิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนแล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายมี
จ านวน ๕๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๓๕ ขอให้ทุกสาขาวิชาฯ ตรวจสอบโครงการ งบประมาณและจัดส่ง
แบบติดตามและประเมินผลโครงการซึ่งยังคงค้างอยู่เป็นจ านวนมาก 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและด าเนินการ 
 ๕.๑๐ การพิจารณาผลการเรียน 
 เนื่องด้วยนับจากนี้การพิจารณาผลการเรียนจะไม่สามารถท าเป็นหนังสือเวียนได้เหมือนเคย 
จึงต้องท าการพิจารณาผลการเรียนในการประชุมประจ าเดือนส าหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (เอกสารหมายเลข 
๕) 

มติที่ประชุม  ในที่ประชุมพิจารณารับรองผลการเรียน 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะในเรื่องทิศทางของคณะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ ได้แนะน าผู้ทรงคุณวุฒิที่มาให้ข้อเสนอแนะในเรื่องทิศทางของ

คณะฯ ได้แก่ ผศ.สุวรรณ์ คงมี และ ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้าน
อุตสาหกรรมและเกษตรและเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ อีกมากมาย โดยทั้งสองท่านให้ให้ข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ ดังนี้ 

ผศ.สุวรรณ์ คงมี ได้กล่าวถึงภัยคุกคามของคณะฯ ซึ่งเกี่ยวกับจ านวนนักศึกษาของคณะฯ ที่
ลดน้อยลงเนื่องจากค่านิยมในการเรียนเกษตรยังมีน้อย ผู้ปกครองไม่สนับสนุน คณบดีได้สอบถามว่ากลยุทธ์ใด
ที่คณะฯ ควรน ามาปรับใช้ ผศ.สุวรรณ์ คงมี ได้กล่าวว่าต้องน าจุดเด่นของคณะฯ มาใช้ ปรับความรู้ให้ได้ตาม



กรอบมาตรฐานอุดมศึกษา ต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านเกษตรอย่างแท้จริง การประชาสัมพันธ์ให้เน้นที่ผลงาน
เชิงประจักษ์เป็นหลัก คณาจารย์ต้องมีคุณวุฒิและคุณภาพที่สูงขึ้น มีผลงานวิจัยที่ได้รับยอมรับเป็นที่น่าเชื่อถือ 

คณบดีได้สอบถาม ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก ว่ากลยุทธ์ที่คณะฯ ควรน ามาใช้ประชาสัมพันธ์
คณะฯ ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก ได้กล่าวว่าความศรัทธาและการยอมรับในมหาวิทยาลัยราชภัฎมีน้อยมาก การ
ประชาสัมพันธ์ทางตรงจึงไม่ได้ผล แนะน าว่าควรสื่อสารไปยังกลุ่มครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นการ
ประชาสัมพันธ์ทางอ้อม มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการสอนในด้านที่คณะฯ มีความเชี่ยวชาญ 
และการสร้างผลงานเชิงประจักษ์ที่โรงเรียนและนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ โดย ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก ได้กล่าว
เช่นเดียวกับ ผศ.สุวรรณ์ คงมี ว่าความศรัทธาและการยอมรับเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการตัดสินใจเลือกเรียนต่อ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

คณบดี ได้กล่าวถึงนโยบาย ๑ Curriculum, ๑ product ๑ Service ๑ Paper ของคณะฯ 
ว่าผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่าน มีความคิดเห็นอย่างไร ผศ.สุวรรณ์ คงมี กล่าวว่านักเรียนต้องมีภูมิความรู้เพียงพอ
กับการเรียน มีการเสริมความรู้ให้เหมาะสมกับการเรียน สร้างจุดเด่นความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนให้
คณะฯ  

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย ์ได้กล่าวว่าการจะด าเนินการทุกอย่างต้องค านึงถึงความสามารถ
ของผู้เรียนเป็นหลักและความเชี่ยวชาญที่คณะฯ ควรมี ต้องเป็นด้านที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ด้วย 

ผศ.สุวรรณ์ คงมี ได้กล่าวว่านโยบาย ๑ Curriculum, ๑ product ๑ Service ๑ Paper เป็น
นโยบายส าคัญที่สมควรน ามาเป็นใช้อย่างเร่งด่วนในประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นการเรียกศรัทธาและความเชื่อมั่น
ให้คณะฯ โดยด าเนินการในด้านการบูรณาการในคณะฯ และสาขาวิชาฯ น าไปด าเนินการต่อโดยเน้นจุดเด่น
ของตนเองเป็นการยกระดับให้คณะฯ เกิดการยอมรับในวงกว้าง 

อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้กล่าวว่าในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาในสายอาชีวะศึกษามีการจัดท า MOU กับบริษัทต่างๆ เพ่ือส่งนักศึกษาให้
หน่วยงานนั้นๆ จึงเป็นปัญหาระดับหนึ่งในการสร้างเครือข่าย 

ผศ.สุวรรณ์ คงมี ได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ดังนั้น จึงต้องสร้าง
ผลงานเชิงประจักษ์ในด้านที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และต้องสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ให้
นักศึกษาพร้อมใช้จริง 

ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก ได้กล่าวสรุปว่าในระยะสั้นการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเป็นสิ่ง
ส าคัญคณะฯ ต้องผ่านการรับรองทุกหลักสูตร การจัดคนต้องให้ตรงกับมาตรฐานหลักสูตร ตัวบ่งชี้ การจัดท า
แผน ข้อปฏิบัติต่างๆ ต้องถูกต้องชัดเจน ในระยะกลางเน้นนโยบาย ๑ Curriculum, ๑ product ๑ Service 
๑ Paper ให้ชัดเจนเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องด าเนินการ สร้างกระบวนการสร้างนวัตกรรมการเรียนการ
สอน ระยะยาว อยากให้ท า ๑ หลักสูตรหนึ่ง ๑ ห้องปฏิบัติการ เช่น สมาร์ทฟาร์ม 

ผศ.สุวรรณ์ คงมี ได้กล่าวสรุปว่าควรปรับพ้ืนฐานของนักศึกษาให้เหมาะสมกับการเรียนใน
ระดับปริญญาตรี การจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนต้องพร้อม การประเมินตนเองต้องยอมรับความจริงและ
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม 

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิต ได้สรุปอีกครั้งว่าหากคณะฯ สามารถสร้างจุดแข็งได้ตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านแนะน าได้ คณะฯ จะสามารถสร้างศรัทธาและความน่าเชื่อถือทั้งจากนักเรียน ผู้มีส่วน
ได้เสีย 

คณบดี ได้กล่าวขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่านและจะน าค าแนะน ามาปรับใช้ให้คณะฯ 
สามารถพัฒนาต่อไป 

 
 



 ๖.๒  การจัดแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคี 
คณบดีขอเลื่อนวาระนี้ไปพิจารณาในครั้งต่อไป 
 ๖.๓ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics 
ขอให้ทุกท่านไปศึกษา Webometrics (เอกสารหมายเลข ๖) ว่าคณะฯ สามารถปรับปรุง

ส่วนใดได้บ้าง 
มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ 
 ๖.๔ ระเบียบว่าด้วยการบริหารและจัดการเงินรายได้ 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารและจัดการเงินรายได้ (เอกสารหมายเลข ๗) น ามาให้ศึกษาว่าหาก

คณะต้องการจัดหารายได้ มีจุดใดบ้างที่ต้องระวังและปฏิบัติตาม 
มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๕ น.     
 
  
 
 

      (นางสาวมยุรา สิทธิ) 
       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน) 
        คณบดี 
       ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) 

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดสอบตามก าหนดเวลากิจกรรมวิชาการ ของนักศึกษาภาคปกติ 
ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

......................................................... 

 เพ่ือให้การด าเนินการจัดสอบปลายภาค ส าหรับวัดผลประเมินผลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดผลดีแก่คณะ จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติการจัด
สอบตามก าหนดเวลากิจกรรมวิชาการ ของนักศึกษาภาคปกติ ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ ดังต่อไปนี้ 
 
 ข้อ ๑ การจัดสอบปลายภาคตามก าหนดเวลากิจกรรมวิชาการ และวันหยุดของนักศึกษาภาคปกติ 
ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ 

 ๑.๑ ทุกรายวิชาที่มีการสอบปลายภาคการศึกษา ให้จัดสอบตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด (จ.๑๘-ศ.๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
 ๑.๒ กรณีรายวิชาที่ไม่มีการสอบปลายภาค ให้อาจารย์ขออนุมัติผ่านคณบดี พร้อมระบุเหตุผล
และวิธีการประเมินผลการเรียน 
 ๑.๓ กรณีจัดการสอบเอง ให้อาจารย์ขออนุมัติผ่านคณบดี พร้อมระบุเหตุผลและวันเวลาที่
ด าเนินการสอบ  
   
 ข้อ ๒ การจัดท าข้อสอบ 
 ๒.๑ อาจารย์ผู้สอนต้องรับผิดชอบในการจัดท าข้อสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อสอบ โดย
ให้ส านักงานคณบดีเป็นผู้ดูแลประสานการด าเนินงานและอ านวยความสะดวก 
 ๒.๒ การบรรจุข้อสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนจัดจ านวนข้อสอบ และกระดาษค าตอบให้เพียงพอกับ
จ านวนนักศึกษาท่ีจะเข้าสอบ โดยเพ่ิมข้อสอบส ารองไว้อย่างน้อย ๒ ชุด และให้บรรจุบัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้ที่
มีสิทธิ์เข้าสอบส าหรับให้นักศึกษาลงลายมือชื่อเข้าสอบด้วย  โดยให้ส านักงานคณบดีเป็นผู้ดูแลประสานการ
ด าเนินงานและอ านวยความสะดวก 
 
 ข้อ ๓ การรับและส่งข้อสอบ 
  ๓.๑ ให้อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบที่ส านักงานคณบดีล่วงหน้า ๒ วันก่อนการเริ่มสอบปลายภาค
ตามตารางสอบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และให้รับข้อสอบพร้อมกระดาษค าตอบไปตรวจหลังจากสิ้นสุดการสอบ
รายวิชานั้นหรือไม่เกินวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
  ๓.๒ กรรมการก ากับการสอบรับข้อสอบเพ่ือด าเนินการสอบจากส านักงานคณบดีก่อนเวลาสอบ
อย่างน้อย 15 นาที และให้ส่งคืนข้อสอบและกระดาษค าตอบที่ได้ตรวจสอบครบถ้วนตามจ านวนทันทีที่ปฏิบัติ
หน้าที่การก ากับการสอบเสร็จสิ้นในภาคเช้า หรือภาคบ่าย  
 
 ข้อ ๔ การก ากับการสอบ 
  ๔.๑ อาจารย์หรือบุคลากรที่มีหน้าที่เป็นกรรมการด าเนินการสอบ และก ากับการสอบต้อง
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด  

เอกสารหมายเลข ๑ 



(ร่าง) 
 ๔.๒ กรณีท่ีกรรมการก ากับการสอบมีกิจจ าเป็นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้รับผิดชอบ
แลกเปลี่ยนหรือหาอาจารย์ หรือบุคลากรอ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทนโดยบันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนแปลงถึง
คณบดีล่วงหน้า 
 
 ข้อ ๕ การส่งผลการเรียน 
 ๕.๑ อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนตามก าหนดเวลากิจกรรมวิชาการ ของนักศึกษาภาคปกติ 
ประจ าภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗  

  ๕.๒ ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนไม่ส่งผลการเรียนการเรียนตามวัน เวลาที่ก าหนด จักถือว่าเป็น
ความบกพร่องของอาจารย์ผู้สอน คณบดีจะรายงานต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 ข้อ ๗ ให้คณบดีรักษาการให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ ให้คณบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด 
 

 ประกาศ ณ วันที่    มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

            (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน) 

      คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หัวข้อในการประชุมที่ส าคัญในวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

ครั้งที่ 1 (ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประมาณเดือน มิถุนายน 2557) 

1. ติดตามผลการจัดท า มคอ.3 หรือ มคอ.4 ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2557 (ต้องแล้วเสร็จก่อนเปิดภาค
การศึกษา) 

2. ติดตามผลการจัดท า มคอ.5 หรือ มคอ.6 ของภาคการศึกษาฤดูร้อน 3/2556 (ต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
หลังจากสิ้นภาคการศึกษา) 

3. ติดตามผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของภาคการศึกษาฤดูร้อน 3/2556 (สรุปรายวิชาที่มีการ
ทวนสอบไว้ในรายงานการประชุมด้วย) 

4. ติดตามผลการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 รอบปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา  (ให้ระบบรายวิชาที่มี
การปรับปรุงไว้ในรายงานการประชุมด้วย) 

5. สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน TQF ของปีการศึกษา 2556 ที่ผ่าน
มา  

6.  ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการปฐมนิเทศของอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
7. วางแผนการจัดท า มคอ.7 ของปีการศึกษา 2557 ปัจจุบัน   
8. พิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2557  (พิจารณาจากแผนการสอน) 

ครั้งที่ 2 (ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2 ประมาณเดือน ธันวาคม 2557) 

1. ติดตามผลการจัดท า มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของภาคการศึกษาที่ 2/2557 (ต้องแล้วเสร็จก่อนเปิดภาค
การศึกษา) 

2. ติดตามการจัดท า มคอ.5 หรือ มคอ.6 ของภาคการศึกษาที่ 1/2557  (ต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังจาก
สิ้นภาคการศึกษา) 

3. ติดตามการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2557 (ให้สรุปผลตามแบบ
สรุปการพัฒนาอาจารย์) 

4. ติดตามผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของภาคการศึกษาที่ 1/2557 (สรุปรายวิชาที่มีการทวน
สอบไว้ในรายงานการประชุมด้วย) 

5. ติดตามผลการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานตามที่รายงานไว้ใน มคอ.7 รอบปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา (ให้ระบบรายวิชา
ที่มีการปรับปรุงไว้ในรายงานการประชุมด้วย) 

6. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน TQF ภาคการศึกษาที่ 1/2557  
7. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการปฐมนิเทศของอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
8. วางแผนการจัดท า มคอ.7 ของปีการศึกษา 2557 ปัจจุบัน  (ต้องด าเนินการจัดท า มคอ.7 ให้แล้วเสร็จหลัง

สิ้นสุดปีการศึกษาภายใน 60 วัน) 
9. พิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาประจ าภาคฤดูร้อน 2/2557  (พิจารณาจากแผนการสอน) 

เอกสารหมายเลข ๒ 



ครั้งที่ 3 (ก่อนเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ประมาณเดือน เมษายน 2558) 

1. ติดตามผลการจัดท า มคอ.5 หรือ มคอ.6  ประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2557 (ต้องแล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
หลังจากสิ้นภาคการศึกษา 

2. ติดตามผลการจัดท า มคอ.3 หรือ มคอ.4  ของภาคการศึกษาฤดูร้อน 3/2557 (ต้องแล้วเสร็จก่อนเปิดภาค
การศึกษา) 

3. ติดตามผลการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2557  
4. ติดตามผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของภาคการศึกษาที่ 2/2557 (การทวนสอบให้สรุป

รายวิชาที่มีการทวนสอบไว้ในรายงานการประชุมด้วย) 
5. ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน TQF ของภาคการศึกษาที่ 

2/2557  
6. ติดตามผลการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จาก

ผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 รอบปี 2556 ที่ผ่านมา (ให้ระบบรายวิชาที่มีการปรับปรุง
ไว้ในรายงานการประชุมด้วย) 

7. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการปฐมนิเทศของอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
8. จัดท า มคอ.7 ของปีการศึกษา 2557 ปัจจุบัน  (ต้องด าเนินการจัดท า มคอ.7 ให้แล้วเสร็จหลังสิ้นสุดปี

การศึกษาภายใน 60 วัน) 
9. พิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของปีการศึกษาต่อไป (พิจารณาจาก

แผนการเรียนการสอน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา...2557........... 

หลักสูตร........................สาขา........................................................ (หลักสูตรปรับปรุง..........) 
คณะ........................................................................................................................................ 

วันที่ ………มิถุนายน……พ.ศ. …2557……. 
******************************* 

รายนามคณะกรรมการประจ าหลักสูตรที่มาประชุม  
1…………………… 
2…………………… 
3………………….. 
รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ / ติดภารกิจ / ลาป่วย) 
1…………………… 
2…………………… 
3………………….. 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม (นอกเหนือจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร) 
1…………………… 
2…………………… 
3………………….. 
เริ่มประชุมเวลา………………………………. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
สรุปเรื่อง 
............................................................................................................................. ............................................................ 
มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ............................................................ 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
สรุปเรื่อง 
................................................................................................................................................. ........................................ 
มติที่ประชุม 
............................................................................. ............................................................................... ............................. 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
สรุปเรื่อง 
............................................................................................................................. ............................................................ 
มติที่ประชุม 
......................................................... ...................................................................................................................... .......... 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 ติดตามผลการจัดท า มคอ.3 หรือ มคอ.4 ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2557  
สรุปเรื่อง 
............................................................................................................................. ............................................... 
มติที่ประชุม 
...................................................................... ....................................................................... ............................... 
 



4.2 ติดตามผลการจัดท า มคอ.5 หรือ มคอ.6 ของภาคการศึกษาฤดูร้อน 3/2556 
สรุปเรื่อง 
............................................................................................................................. ............................................... 
มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ............................................... 
4.3 ติดตามผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของภาคการศึกษาฤดูร้อน 3/2556 

สรุปเรื่อง 

................................................................................................................................ ............................................ 

มติที่ประชุม
.......................................................................... .................................................................... .............................. 

4.4 ติดตามผลการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี 2556 ที่ผ่านมา  

สรุปเรื่อง 
............................................................................................................................. ............................................... 

มติที่ประชุม
.............................................................................................................................................. .............................. 
4.5 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน TQF ของปีการศึกษา 2556 ที่

ผ่านมา  
สรุปเรื่อง 
............................................................................................................................. ............................................... 

มติที่ประชุม
....................................................................... ....................................................................... .............................. 

4.6 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการปฐมนิเทศของอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 

สรุปเรื่อง 
............................................................................ .................................................................. .............................. 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ............................................... 
4.7 วางแผนการจัดท า มคอ.7 ของปีการศึกษา 2557 ปัจจุบัน  
สรุปเรื่อง 
............................................................................................................................. ............................................... 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ............................................... 
 
 



4.8 พิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2557  
สรุปเรื่อง 
............................................................................................................................. ............................................... 
มติที่ประชุม 
.............................................................................................................................................. .............................. 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
สรุปเรื่อง 
............................................................................................................................. ............................................................ 
มติที่ประชุม 
............................................................................................................................................................................................ 

เลิกประชุมเวลา.............................. 
ลงช่ือ....................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
ลงช่ือ....................................................ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 

หมายเหต ุ  แบบฟอร์มรายงานนีเ้ป็นเพียงแบบร่างตวัอยา่ง โปรดเขียนรายงานการประชมุตามรูปแบบการรายงานท่ีเหมาะสมและ
ตดัจดุไขป่ลาออกด้วย  ให้แนบหลกัฐาน ดงันี ้

1. หนงัสอืเชิญประชมุ 

2. บญัชีลงลายมือช่ือผู้ เข้าร่วมประชมุ 

3. เอกสารหลกัฐานแนบท่ีใช้ในการประชมุ 

4. ภาพกิจกรรมการประชมุ (ถ้าม)ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา...2557........... 

หลักสูตร........................สาขา........................................................ (หลักสูตรปรับปรุง..........) 
คณะ........................................................................................................................................ 

วันที่ ………ธันวาคม……พ.ศ. …2557……. 
 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
1. …………………………………………………………..ต าแหน่ง.......................................................... 
2. …………………………………………………………..ต าแหน่ง.......................................................... 
3. …………………………………………………………..ต าแหน่ง.......................................................... 
4. …………………………………………………………..ต าแหน่ง.......................................................... 
5. …………………………………………………………..ต าแหน่ง.......................................................... 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ / ติดภารกิจ / ลาป่วย) 

1. …………………………………………………………..ต าแหน่ง.......................................................... 
2. …………………………………………………………..ต าแหน่ง.......................................................... 
3. …………………………………………………………..ต าแหน่ง.......................................................... 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. …………………………………………………………........................................................................... 
2. …………………………………………………………........................................................................... 
3. …………………………………………………………........................................................................... 

เริ่มประชุมเวลา………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
สรุปเรื่อง 
............................................................................................................................. ............................................................ 
มติที่ประชุม 
......................................................... ................................................................................................... ............................. 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
สรุปเรื่อง 
............................................................................. ............................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................... ................................................................... ............................................... 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
สรุปเรื่อง 
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................... ..................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................... ................................................................... ............................................... 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 ติดตามผลการจัดท า มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของภาคการศึกษาที่ 2/2557  

สรุปเรื่อง 

............................................................................................................................. ...............................................

.................................................................................... ........................................................................................

............................................................................................................................. ............................................... 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ...............................................
................................................................... ............................................................................. ............................ 
 
4.2 ติดตามการจัดท า มคอ.5 หรือ มคอ.6 ของภาคการศึกษาที่ 1/2557   

สรุปเรื่อง 

........................................................................... .................................................................................................

............................................................................................................................. ...............................................

............................................................................................................................. ............................................... 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................................................................
.................................................................... .......................................................................... .............................. 

4.3 ติดตามการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2557  
สรุปเรื่อง 
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 



มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ...............................................
........................................................................ ........................................................................ ............................ 

4.4 ติดตามผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของภาคการศึกษาที่ 1/2557  
สรุปเรื่อง 
.......................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ............................................... 

มติที่ประชุม
......................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 

4.5 ติดตามผลการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการด าเนินงานตามที่รายงานไว้ใน มคอ.7 รอบปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา 

สรุปเรื่อง 

....................................................................................................................................................................... .....

............................................................................................................................. ...............................................

............................................................................................................................. ............................................... 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ...............................................
........................................................................ ........................................................................ ............................ 

4.6 ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน TQF ภาคการศึกษาที่ 
1/2557 

สรุปเรื่อง 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...............................................

............................................................................................................................. ............................................... 

มติที่ประชุม
................................................................................................................................................................. ...........
........................................................................................................................ .................................................... 
 
 



4.7 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการปฐมนิเทศของอาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี 
สรุปเรื่อง 
....................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................................................................................. .......................... 
มติที่ประชุม 
..................................................................................................... .......................................................................
.................................................................... ............................................................................ ............................ 
4.8 วางแผนการจัดท า มคอ.7 ของปีการศึกษา 2557 ปัจจุบัน 

สรุปเรื่อง 

............................................................................................................................. ...............................................

................................................................................................................................................. ...........................

........................................................................................................ .................................................................... 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ...............................................
................................................................................................................................ ............................................ 
4.9 พิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาประจ าภาคฤดูร้อน 3/2557  
สรุปเรื่อง 
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ........................................................... ............................ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
สรุปเรื่อง 
........................................................................................................................ .................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................... ...................................................... 
มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................... ................................................................... ............................................... 
 
เลิกประชุมเวลา.............................. 
 



ลงช่ือ....................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
ลงช่ือ....................................................ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 

หมายเหต ุ  แบบฟอร์มรายงานนีเ้ป็นเพียงแบบร่างตวัอยา่ง โปรดเขียนรายงานการประชมุตามรูปแบบการรายงานท่ีเหมาะสมและ

ตดัจดุไขป่ลาออกด้วย 

ให้แนบหลกัฐาน ดงันี ้

1. หนงัสอืเชิญประชมุ 

2. บญัชีลงลายมือช่ือผู้ เข้าร่วมประชมุ 

3. เอกสารหลกัฐานแนบท่ีใช้ในการประชมุ 

4. ภาพกิจกรรมการประชมุ (ถ้าม)ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
ครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษา...2557........... 

หลักสูตร........................สาขา........................................................ (หลักสูตรปรับปรุง..........) 
คณะ........................................................................................................................................ 

วันที่ ………เมษายน……พ.ศ. …2557……. 
 

รายนามคณะกรรมการที่มาประชุม 
1. …………………………………………………………..ต าแหน่ง.......................................................... 
2. …………………………………………………………..ต าแหน่ง.......................................................... 
3. …………………………………………………………..ต าแหน่ง.......................................................... 
4. …………………………………………………………..ต าแหน่ง.......................................................... 
5. …………………………………………………………..ต าแหน่ง.......................................................... 

 

รายนามคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม  (เนื่องจากติดราชการ / ติดภารกิจ / ลาป่วย) 

1. …………………………………………………………..ต าแหน่ง.......................................................... 
2. …………………………………………………………..ต าแหน่ง.......................................................... 
3. …………………………………………………………..ต าแหน่ง.......................................................... 
4. …………………………………………………………..ต าแหน่ง.......................................................... 
5. …………………………………………………………..ต าแหน่ง.......................................................... 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. …………………………………………………………........................................................................... 
2. …………………………………………………………........................................................................... 
3. …………………………………………………………........................................................................... 
4. …………………………………………………………........................................................................... 
5. …………………………………………………………........................................................................... 

 

เริ่มประชุมเวลา………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
สรุปเรื่อง 
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............................................................................................................................. ............................................................ 
มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................... ................................................................... ............................................... 
 



ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
สรุปเรื่อง 
.......................................................................................... ...............................................................................................
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............................................................................................................................. ............................................................ 
มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................... ................................................................... ............................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
สรุปเรื่อง 
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................... ..................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ............................................................
.......................................................................................................................................... ............................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 ติดตามผลการจัดท า มคอ.5 หรือ มคอ.6  ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2/2557 
สรุปเรื่อง 
............................................................................................................................. ...............................................
........................................................................................................................................................................... .
............................................................................................................................. ............................................... 
มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................... ............................................................................. ........................... 

 
4.2 ติดตามผลการจัดท า มคอ.3 หรือ มคอ.4  ของภาคการศึกษาฤดูร้อน 3/2557 
สรุปเรื่อง 
....................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ............................................... 
มติที่ประชุม 
..................................................................... .......................................................................................................
.................................................................... ............................................................................ ............................ 

 



4.3 ติดตามผลการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนประจ าภาคการศึกษาที่ 2/2557 

สรุปเรื่อง 
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.................................................................................... ........................................................................................

............................................................................................................................. ............................................... 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ...............................................
................................................................... ............................................................................. ............................ 

4.4 ติดตามผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของภาคการศึกษาที่ 2/2557 

สรุปเรื่อง 

...................................................................... ......................................................................................................

............................................................................................................................. ...............................................

............................................................................................................................. ............................................... 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
4.5 ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน TQF ของภาคการศึกษาที่ 

2/2557 
สรุปเรื่อง 
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ...............................................
................................................................... ............................................................................. ............................ 

4.6 ติดตามผลการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี 2556 ที่ผ่านมา 

สรุปเรื่อง 
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............................................................... .............................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 



มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ...............................................
................................................................................................................................................ ............................ 

4.7 ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานและการปฐมนิเทศของอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) 
 

สรุปเรื่อง 
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มติที่ประชุม
............................................................................................................................. ...............................................
................................................................... ............................................................................. ............................ 
4.8 จัดท า มคอ. 7 ของปีการศึกษา 2557 ปัจจุบัน 
สรุปเรื่อง 
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............................................................................................................................. ...............................................
................................................................................................................................... ......................................... 
มติที่ประชุม 
............................................................................ ................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
 
4.9 พิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของปีการศึกษาต่อไป 
สรุปเรื่อง 
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ...............................................
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
สรุปเรื่อง 
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............................................................................................................................. ............................................................ 
มติที่ประชุม 
............................................................................................................................. ............................................................
.......................................................................................................................................... ............................................... 
 
เลิกประชุมเวลา.............................. 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
ลงช่ือ....................................................ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 

หมายเหต ุ  แบบฟอร์มรายงานนีเ้ป็นเพียงแบบร่างตวัอยา่ง โปรดเขียนรายงานการประชมุตามรูปแบบการรายงานท่ีเหมาะสมและ

ตดัจดุไขป่ลาออกด้วย 

ให้แนบหลกัฐาน ดงันี ้

1. หนงัสอืเชิญประชมุ 

2. บญัชีลงลายมือช่ือผู้ เข้าร่วมประชมุ 

3. เอกสารหลกัฐานแนบท่ีใช้ในการประชมุ 

4. ภาพกิจกรรมการประชมุ (ถ้าม)ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๓ 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 

ไตรมาสที ่4 

(รอบ 12 เดือน ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557) 

 

 

 

 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

เอกสารหมายเลข ๔ 



การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
รอบ 12 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 – 30 กันยายน พ.ศ. 2557)  

มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รวมจ านวน 141 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
กิจกรรมทั้งหมด (กิจกรรมนอกแผนปฏิบัติราชการจ านวน 24 กิจกรรม) เบิกใช้งบประมาณทั้งสิ้น 7,997,133.61 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 90.41 ของงบประมาณท้ังหมด (รายละเอียดตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2) เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการ
เกี่ยวกับนักศึกษาโดยตรง 81 กิจกรรม เบิกงบประมาณจ านวน 1,474,840.20 บาท 

กิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนแล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายมีจ านวน 51 กิจกรรม คิดเป็น   ร้อยละ 
43.35 

รายไตรมาส  
การด าเนินงานไตรมาสที่ 1 (ระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556)  

มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 28 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 23.93 ของกิจกรรม
ทั้งหมด เบิกใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,262,660.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.19 ของงบประมาณทั้งหมด เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการเกี่ยวกับนักศึกษามากที่สุด 18 กิจกรรม เบิกงบประมาณจ านวน 393,173 บาท 

กิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนแล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายมีจ านวน 8 กิจกรรม คิดเป็น   ร้อยละ 
6.84 
การด าเนินงานไตรมาสที่ 2 (ระหว่าง 1 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2557)  

มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 32 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 27.35 ของกิจกรรม
ทั้งหมด เบิกใช้งบประมาณทั้งสิ้น 748,760 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.46 ของงบประมาณทั้งหมด เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการเกี่ยวกับนักศึกษามากที่สุด 16 กิจกรรม เบิกงบประมาณจ านวน 248,960 บาท 

กิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนแล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายมีจ านวน 14 กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 
11.97 
การด าเนินงานไตรมาสที่ 3 (ระหว่าง 1 เมษายน – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557)  

มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 23 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 19.66 ของกิจกรรม
ทั้งหมด เบิกใช้งบประมาณทั้งสิ้น 502,667.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.68 ของงบประมาณทั้งหมด เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการเกี่ยวกับนักศึกษามากที่สุด 17 กิจกรรม เบิกงบประมาณจ านวน 414,867.20 บาท 

กิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนแล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายมีจ านวน 6 กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 
5.13 
การด าเนินงานไตรมาสที่ 4 (ระหว่าง 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน พ.ศ. 2557)  

มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ จ านวน 58 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 49.57 ของกิจกรรม
ทั้งหมด เบิกใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,483,046.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.07 ของงบประมาณทั้งหมด เป็นกิจกรรมที่
ด าเนินการเกี่ยวกับนักศึกษามากที่สุด 30 กิจกรรม เบิกงบประมาณจ านวน 417,840.00 บาท 

กิจกรรมที่ด าเนินการตามแผนแล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายมีจ านวน 6 กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 
10.32 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. บางกิจกรรมด าเนินการแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ส่งแบบติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ท าให้

การประเมินผลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วน 
2. บางกิจกรรมไม่ได้มีการวัดผลส าเร็จของโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้ ท าให้เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ไม่สามารถน าข้อมูลจริงมาวัดผลและตอบแบบติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมได้ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๕ 



เอกสารหมายเลข ๕ 



 

 



 

 

เอกสารหมายเลข ๖ 


