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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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม หัวหน้าภาควิชา กรรมการ 
๗. อาจารย์ทรงศักดิ์  มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๘. อาจารย์มาศสกุล  ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๙. ดร.ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๑. อาจารย์กรรณิการ์  มิ่งเมือง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ  
๑๒. อาจารย์ชัชชัย  เขื่อนธรรม หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๓. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๔. อาจารย์ชื่นจิต  พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ (แทน) หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๗. อาจารย์พุทธพร ไสว (แทน) หัวหน้าสาขาวิชา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิต ผู้แทนคณาจารย์ 
๒. อาจารย์จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์ อาจารย์ 
๓. นางธนิษฐา ปานทิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๔. นางสาวปิยนุช ภูกันแก้ว นักวิทยาศาสตร์ 
๕. นางสาวสมลักษณ ์ โพธิ์ใบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๖. นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๗. นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๘. นางอุทุมพร ธะในสวรรค์ นักวิชาการศึกษา 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. อาจารย์เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชา ติดภารกิจ 
 ๒. นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลากิจ 

 
 



เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๑.๑ พรบ. ว่าด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา  

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อธิการบดีได้แจ้งว่าก าลังมีการพิจารณาออก พรบ . 
ว่าด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา มีรายละเอียดส าคัญ คือ มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ การแยกกลุ่มของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏรวมกับวิทยาลัยชุมชน 

มติที่ประชุม รับทราบ  
๑.๒ สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ประกาศต่างๆ 
สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับ ประกาศต่างๆ หลายฉบับโดยเฉพาะเรื่องการเพ่ิมอัตราก าลัง

บุคลากรต้องขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนด าเนินการ การขอเพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรสายสนับสนุนต้องมี
การจัดท าแผนอัตราก าลังไว้แล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยจัดไว้รองรับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๑.๓ การส่งหนังสือถึงอธิการบดี  
การส่งหนังสือถึงอธิการบดีต้องผ่านผู้กลั่นกรองที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินการรวดเร็ว ถูกต้อง 

ตรวจสอบได ้
มติที่ประชุม รับทราบ 
๑.๔ การขยายวงเงินยืมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยก าลังจะแก้ข้อบังคับให้พนักงานมหาวิทยาลัยขยายวงเงินยืมได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๑.๕ รับสมัครอาจารย์เพื่อเป็นตัวแทนอาจารย์ในสภามหาวิทยาลัย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๑.๖ การออกค่ายของนักศึกษา 
ในการออกค่ายต่างๆ ของนักศึกษาให้แจ้งมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการขออนุญาตจากกอง

อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เมื่อได้รับการอนุญาตแล้วจึงสามารถด าเนินการได้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
๑.๗ แนวทางการใช้โปรแกรม ๓ มิติ 
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการบันทึกข้อมูลการซื้อจ้างในงวดที ่ ๑ และ ๒ ให้เสร็จสิ้นก่อน

เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
๑.๘ มาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อธิการบดีได้ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงานของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือให้ทุกหน่วยงานน าไปปฏิบัติ และในส่วนของคณะฯ มีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นทุกเดือน  จึงขอ
ความร่วมมือให้ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและงบประมาณ 
  ข้อเสนอแนะ อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าคณะฯ มีการติด
ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานบริเวณห้องน้ าทุกห้อง และขอความร่วมมือคณาจารย์ทุกท่านช่วยกันดูแล ห้องเรียน
ใดไม่มีการเรียนการสอนหรือช่วงพักกลางวันขอให้ปิดไฟและไม่ควรท างานเกินเวลา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



๑.๙ อัตราค่าจ้างขั้นต่่าของลูกจ้างช่ัวคราว 
มหาวิทยาลัยก าลังพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งในระหว่างรอการ

พิจารณาปรับเปลี่ยนลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของลูกจ้าง
ชั่วคราวระดับ ปวส. และระดับปริญญาโทก่อน รายละเอียดเพ่ิมเติมสอบถามได้ที่รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๑.๑๐ มหาวิทยาลัยถูกร้องเรียนเรื่องการใช้เครื่องขยายเสียงบริเวณหอศิลปะและวัฒนธรรม 
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยถูกร้องเรียนเรื่องการใช้เครื่องขยายเสียงบริเวณหอศิลปะและวัฒนธรรม

เกินเวลา ๒๒.๐๐ น. มหาวิทยาลัยจึงแจ้งของดการจัดกิจกรรมต่างๆ และงดใช้สถานที่ในบริเวณดังกล่าวจนกว่าจะ
มีการก าหนดมาตรการรองรับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันพุธที่  ๒๕

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)  
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา 
 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (เอกสารหมายเลข ๒) ซึ่งฝ่ายวิชาการและ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ร่วมกันจัดท า คณะกรรมการประจ าหลักสูตรต้องมีการประชุมหลักสูตรของตนเองเพ่ือ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีล าดับขั้นตอนตามระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี 
(หน้า ๒๓) การก าหนดแผนการให้ค าปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามีตัวอย่างการจัดกิจกรรมทั้ง ๑๕ 
สัปดาห์ (หน้า ๑๕-๑๘) เป็นแนวทางการด าเนินการและเป็นหลักฐานการประชุมหลักสูตร ระเบียนสะสมนักศึกษา 
(หน้า ๒๔)  จะใช้เล่มเดิมของนักศึกษาซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าปกใหม่ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
ต้องส่งแบบบันทึกการให้ค าปรึกษา/แนะน า (หน้า ๒๖) แบบบันทึกการส่งต่อและแก้ไขปัญหาของนักศึกษา (หน้า 
๒๗) แบบประเมินบุคลิกภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา (หน้า ๒๘) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (หน้า ๒๙) แบบสรุปการประเมินบุคลิกภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา (หน้า ๓๓) และแบบ
สรุปการประเมินบุคลิกภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา (หน้า ๓๔) ส่วนแบบสรุปการจัดกิจกรรมคาบโฮมรูม (หน้า ๓๑-
๓๒) ใหจ้ัดส่งประธานหลักสูตรเพ่ือน าส่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เดือนละ ๑ ครั้ง  
 มติที่ประชุม  ด าเนินการตรวจสอบและส าเนาแบบเอกสารตั้งแต่หน้า ๒๔–๓๕ ให้ผู้เข้า
ประชุมในบ่ายวันนี้ 
 ๓.๒ การติดตามการจัดท่านามบัตร 
 เนื่องด้วยคณะฯ มีตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วจึงจะด าเนินการจัดท านามบัตรให้
คณาจารย์ในคณะฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าต้องการข้อมูลใดปรากฏบนนามบัตรบ้าง 
 มติที่ประชุม พิจารณาข้อมูลเพ่ือน าไปด าเนินการ 
 ๓.๓ การจัดงาน  Open House 
 ขอให้สาขาวิชาแจ้งรายละเอียดการด าเนินการต่างๆ เช่น ก าหนดการแข่งขัน การมอบหมายงาน
ด้านต่างๆ การติดต่อโรงเรียนที่จะเข้าร่วมงาน การเตรียมสถานที่และงบประมาณที่จะใช้  เพ่ือจัดเตรียมความ
พร้อม 
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
 



 ๓.๔ การเข้าร่วมกิจกรรม Active Learning ของส่านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เนื่องด้วย ดร.สุธาทิพย์ งามนิล ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งว่า

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การจัดกิจกรรม Active Learning จะไปศึกษาดูงาน ณ ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ มาลายา ประเทศ
มาเลเซีย ในเบื้องต้นผู้ได้รับการคัดเลือก คือ อาจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมืองและอาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม แต่
เนื่องจากในครั้งนี้ส่งรายชื่อได้ ๓ คน จึงจะขอส่งชื่ออาจารย์ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ ซึ่งเป็นผู้สมัครอีกคนหนึ่งร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบด าเนินการ 
 ๓.๕ เกณฑ์การปฏิบัติงาน 
 จากที่ได้มีการประเมินหลักฐานประกอบเกณฑ์การปฏิบัติงานจะมีการแจ้งรายละเอียดในที่
ประชุมคณะฯ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ได้เสนอแนะว่าเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ
ควรมีการนับการเป็นวิทยากรด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
ข้อเสนอแนะ คณบดีให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือ

ก าหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑ ก่าหนดการจัดท่า SAR หลักสูตร 
  อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ได้ชี้แจงว่าควรจัดท า SAR ของหลักสูตรให้เร็วขึ้น โดย
ก าหนดการส่งผลการเรียนและส่ง มคอ.๕ ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ และ ส่ง มคอ.๗ ภายในวันที่ ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากจะมีการจัดท า SAR Week ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และ
จะมีการเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย หิรัญวโรดม มาเป็นผู้ตรวจ มคอ.๗ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ เพ่ือให้ทุกสาขาส่ง SAR หลักสูตรได้ภายใน ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑  สรุปประเด็นการพัฒนาคณะฯ ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี เสนอว่าในปีงบประมาณถัดไปการเสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์ในคณะฯ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเป็น
ผู้ด าเนินการในส่วนของงานวิจัยและการตีพิมพ์ 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการและพิจารณาด าเนินการร่วมกับฝ่ายวิชาการ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม เสนอว่าควรมีการ
จัดท าห้องสมุดส าหรับภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือรวบรวมงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และหนังสือ
ความรู้ต่างๆ มารวบรวมไว้และควรปรับปรุงระบบ Wifi ให้ใช้งานได้สะดวกมากข้ึน  
 มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการและด าเนินการปรับปรุงห้องโครงการจัดตั้งฯ เป็นห้องสมุด 

 อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ เสนอว่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะฯ ควรใช้
ร่วมกัน  

มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการและด าเนินการ 
 



 อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา เห็นว่าควรมีการปรับภูมิทัศน์ของอาคารและปรับปรุงห้องเรียน 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการและด าเนินการตามความเหมาะสม 

 ประธานและดร.ศรัณยา เพ่งพล เสนอว่าให้ทุกสาขาส ารวจครุภัณฑ์ของตนเองว่าสิ่งใดยังใช้ได้
หรือควรจ าหน่ายออกเพ่ือประโยชน์ในการส ารวจความต้องการใช้ครุภัณฑ์ในอนาคตและการจัดหารายได้จาก
ห้องปฏิบัติการต่างๆ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการและน าเสนอข้อมูลในวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 เจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุนเห็นว่าควรมีการติดบอร์ดหน้าที่งานของบุคลากรแต่ละคนด้านหน้าห้อง

เพ่ือความสะดวกของผู้มาติดต่อ และเห็นว่าควรมีการปรับปรุงห้องประชุมให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการและด าเนินการ  
 ประธานเสนอให้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนท างาน (Ready to work) 

โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและติดตามผลการด าเนินงาน 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการและด าเนินการ  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

๖.๑ การเสนอชื่อนักวิจัยดีเด่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี แจ้งว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาให้ เสนอชื่อนักวิจัยดีเด่นของ

คณะฯ จ านวน ๒ ท่าน ซึ่งต้องมีผลงานย้อนหลัง ๕ ปี สาขาวิชาวิศวกรรมขอเสนออาจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง  
อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา เสนอว่าให้แต่ละสาขาวิชาส่งชื่อพร้อมประวัติเพ่ือพิจารณาน าส่ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี แจ้งการน าเสนอผลงานวิจัยในวารสารและทุนวิจัยต่างๆ 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการ และการส่งรายชื่อนักวิจัยดีเด่นมอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภิญโญ ชุมมณีเป็นผู้ด าเนินการ 
 ๖.๒ หลักสูตรต่อเนื่องเร่งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา 
 ประธานแจ้งว่าควรเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสามารถที่จะแข่งขันกับมหาวิทยาลัยคู่แข่ง 
เช่น มหาวิทยาลัยราชมงคลได้ 
 ๖.๓ คู่มือนักศึกษา 
 อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา แจ้งให้ทุกสาขาตรวจสอบตัวอย่างคู่มือนักศึกษาว่ารายละเอียด
ถูกต้องหรือไม่ และส่งข้อมูลกลับมาที่ส านักงานก่อนวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ และจะมีการจัดพิมพ์เล่มฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพใหม่แทนจ านวนที่หมดลงโดยจะเปลี่ยนหน้าปกและเพ่ิมตราสัญลักษณ์ของคณะฯ ขอให้ทุก
สาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้องด้วยเช่นกัน 

 ๖.๔ การพิจารณาผลการเรียน ฉบับท่ี ๓ ประจ่าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ 
ประธานได้ให้ที่ประชุมพิจารณาผลการเรียน ฉบับที่ ๓ ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (เอกสาร

หมายเลข ๓ ) 
มติที่ประชุม  เห็นชอบผลการเรียนตามบันทึก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ ได้กล่าวถึงการไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ สิ่งที่ควรน ามาเป็นแบบอย่างคือ การพัฒนาคุณวุฒิและคุณภาพคณาจารย์ให้ตรงกับสาขาวิชา การท า
ต าแหน่งทางวิชาการ และเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีพร้อมใช้ 

  
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น. 
 



 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
--------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานกรรมการ 
๑๙. อาจารย์นัฐพันธ์   พูนวิวัฒน์ รองคณบดี กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ รองคณบดี กรรมการ 
๒๑. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น รองคณบดี กรรมการ  
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตต ิ ก าแพงเศรษฐ หัวหน้าภาควิชา กรรมการ  
๒๓. อาจารย์ทรงศักดิ์  มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๒๔. อาจารย์มาศสกุล  ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๒๕. ดร.ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๒๖. อาจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๒๗. อาจารย์กรรณิการ์  มิ่งเมือง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ  
๒๘. อาจารย์ชัชชัย  เขื่อนธรรม หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๒๙. อาจารย์อาสาฬห์  อุตตาลกาญจนา หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๓๐. อาจารย์ชื่นจิต  พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๓๑. 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.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
  ๑.๑ คณบดี ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 

 ข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  อธิการบดีได้กล่าวถึงอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ และมหาวิทยาลัยในกลุ่มราชมงคล ว่ามีผู้
เสนอให้น าไปรวมอยู่ในกลุ่มของวิทยาลัยชุมชน แต่เนื่องจากปัจจุบันเป็นรัฐบาลชั่วคราวจะยังไม่มีการด าเนินการ
เรื่องนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ จึงยังคงเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม ข ต่อไป ยังไม่ถูกโอนย้ายไปรวมกับวิทยาลัยชุมชน 
  สกอ. ก าลังจะออกพระราชบัญญัติว่าด้วยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย
ซึ่งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยทุกกลุ่ม อยู่ในพระราชบัญญัติเดียวกัน มีเกณฑ์ส าคัญคือการจบการศึกษา
ปริญญาเอกต้องท าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภายใน ๕ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโทต้องท าต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ภายใน ๗ ปี สภามหาวิทยาลัยขยายเวลาได้อีก ๓ ปี ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาประกอบการต่อ
สัญญาจ้าง 

 การเงิน 
  เนื่องจากกรณีของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท าให้มีข้อก าหนด
การเปิดบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น ยกเว้นกรณีเป็นเรื่องการบริการวิชาการและงานวิจัยที่คณะฯ 
สามารถเปิดบัญชีเองได้ 

 ด้านกีฬา 
  ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีการแข่งขันกีฬาคณาจารย์และวันที่ 
๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  จะมีการจัดกีฬาบุคลากรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 การใช้งานสารสนเทศระบบบัญชีสามมิติ 
  มหาวิทยาลัยแจ้งว่าอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงและทดสอบระบบท าให้คณะฯ ต้องใช้วิธีบันทึก
ด้วยตนเองก่อน คาดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถน าข้อมูลเข้าระบบได้ ซึ่งความล่าช้าของระบบนี้เป็นผลดีกับคณะฯ 
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ยังไม่เรียบร้อยและควรด าเนินการให้เสร็จโดยเร็ว 

 การพัฒนาเวปไซด์ของมหาวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยแจ้งว่าจะมีการพัฒนาเวปไซด์เพ่ือรองรับการจัดล าดับ Webometrics  Ranking  

 เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 
ช่วงระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ของคณะฯ เข้ารับการอบรมการท า

ผลงานเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

  ๑.๒ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 
  คณะฯ มีการเปิดรับสมัครประธานสโมสรคณะฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มีการลงคะแนนในวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยนักศึกษาทุกชั้นปียกเว้นนักศึกษาที่ฝึกงาน และประกาศผล
ในวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาให้มาลงคะแนน ปัจจุบันมีผู้สมัครแล้ว 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 ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงตาม

ภารกิจของตน 
 ด้านการปรับปรุงการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารควรก าหนดมาตรการด้านประเมินผลและ

ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามแผนฯ และระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 ด้านความรับผิดชอบ เห็นควรให้คณะกรรมการฯ ก ากับ ดูแล ส่งเสริมความรู้เรื่องระบบ

ควบคุมภายในแก่บุคลากรทุกคนในคณะฯ เพ่ือให้การปฏิบัติเกิดประสิทธิผล 
  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 าคู่มือของ
มหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑ ก่าหนดการประชุมประจ่าเดือน 
  ทุกวันพุธที่ ๑ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เวลา 
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ประชมุคณะกรรมการบริหารคณะฯ ในการประชุมครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษโดยเลื่อนมาจากวัน
พุธที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากเป็นวันมาฆบูชา  
  ทุกวันพุธที่ ๒ ของเดือน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา โดยแจ้ง
สถานที่ให้ผู้บริหารทราบเพ่ือความสะดวกในการพบนักศึกษาบางกลุ่ม รองกิจการนักศึกษาอาจก าหนดหัวข้อเรื่อง
ที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  



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

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
๔.๒ แผนการใช้เงินกับงวดเงินที่ตั้งไว้ 
คณบดีแจ้งว่าให้ทุกสาขาวิชาทบทวนแผนและโครงการต่างๆ ว่าการเบิกจ่ายเป็นไปตามงวดเงินที่

ก าหนดไว้หรือไม่ หากมีการแก้ไขควรรีบด าเนินการโดยจัดท าเป็นบันทึกขอเปลี่ยนงวดเงินถึงมหาวิทยาลัยให้เสร็จ
สิ้นก่อนระบบบัญชีสามมิติจะเปิดใช้งานได้เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ  

มติที่ประชุม   รับทราบและด าเนินการ 
๔.๓ การประกันคุณภาพระดบัคณะ, ระดับหลักสูตร 
คณบดีแจ้งว่าให้แต่ละสาขาวิชาก าหนดผู้รับผิดชอบที่จะด าเนินการด้านการประเมินหลักสูตร 

โดยจะเน้นการจัดท า CHE QA Online โดยน าหลกัฐานเจ้าระบบทั้งหมดซึ่งหากผ่านการตรวจประเมินจาก
หลักฐานที่น าเข้าระบบแล้ว สกอ. อาจจะไม่เข้ามาตรวจซ้ าอีก ดังนั้น จึงต้องปรับปรุงระบบ CHE QA Online ให้
ถูกต้อง ชัดเจน ตรวจสอบได้ หากหลักสูตรไม่ผ่านการรับรองจะมีผล คือ กพ. ไม่รับรอง ไม่ตีค่าเงินเดือนท าให้ไม่
สามารถเข้ารับราชการได้ ไม่สามารถกู้เงินจาก กยศ. หรือ กรอ. ได้ และปีถัดไปจะต้องงดรับนักศึกษา 

ภัยคุกคามของคณะฯ ปัจจุบัน คือ จ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนมีจ านวนน้อยมาก สิ่งที่ต้อง
ด าเนินการเร่งด่วนคือรับผู้สมัครเรียนให้ได้มากที่สุดเพื่อสามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนา
กระบวนการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ 

มติที่ประชุม   รับทราบและด าเนินการ 
๔.๔ การเสนอบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาเกษตรศาสตร์ขอเสนอ คุณสุพจน์ โคมณี เกษตรกรในอ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่ง

ได้จัดตั้งศนูย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ         คณะฯ ได้
แต่งตั้งทีมบริหารและหัวหน้าภาคเกษตรฯ เป็นผู้ลงพ้ืนที่ส ารวจ ผลการส ารวจพบว่าเป็นผู้สมควรได้รับปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเกษตรศาสตร์ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีองค์ความรู้ที่สามารถ
ถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ และการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ด าเนินการด้วยทุนทรัพย์ของตนเอง  

คณะฯ ได้น ารายงานผู้สมควรได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส่งส านักวิชาการและ
งานทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม   รับทราบและไม่มีผู้ใดเสนอผู้สมควรได้รับรายอื่น 

 ๔.๕ นโยบายที่ต้องการให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในระยะเวลา ๑ ปี 
 คณบดีได้ขอความร่วมมือให้ช่วยกันพัฒนานักศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรมในเรื่องการมีวินัยและตรง
ต่อเวลาซึ่งนับเป็นเรื่องที่ส าคัญและเร่งด่วน โดยเริ่มต้นที่คณาจารย์ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาซึ่งอาจน า
เรื่องการตรงต่อเวลา การเข้าประชุม มาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาต่อสัญญาหรือการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

มติที่ประชุม   รับทราบและด าเนินการ 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑  การน่าเข้าข้อมูลสู่ระบบ MIS 
 จากการเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ MIS ท าให้ทราบว่ามีข้อมูลที่จะต้องกรอกหรือปรับปรุง 
กรณีในระบบเป็นรูปลูกกุญแจขอให้เข้าไปกรอกหรือปรับปรุงแก้ไขของตนเอง ส่วนที่เป็นรูปแม่กุญแจให้น าเอกสาร
ต่างๆ เช่น ข้อมูลที่อยู่ ข้อมูลครอบครัว ประวัติการศึกษา ประกาศ/ค าสั่งต่างๆ ฯลฯ มาให้ผู้ดูแลระบบ คือ คุณ
เยาวเรศ ท าการกรอกข้อมูลให้   
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และอาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ ได้เสนอแนะว่าให้น าใบแสดงผลการเรียนมาใส่เป็นหลักฐานไว้ เนื่องจากการตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรอาจจะมีการตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ซึ่งในที่ประชุมเห็น
เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยให้น าข้อมูลใบแสดงผลการเรียนและใบปริญญาบัตรมาใส่ไว้ในระบบ MIS ของแต่ละ
บุคคล และผู้บริหารทดลองใช้ระบบเพ่ือทราบปัญหาและเตรียมการแก้ไข 
 ๕.๒  การจัดท่านามบัตร 
 มีผู้เสนอว่าคณะฯ ควรจัดท านามบัตรให้อาจารย์ทุกคนโดยใช้รูปแบบเดียวกัน คณบดีเห็นว่าควร
มีตราสัญลักษณ์ของคณะฯ อยู่บนนามบัตรเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ  
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ สาขาวิชาออกแบบจะเป็นผู้ด าเนินการหลังจากมีตรา
สัญลักษณ์ของคณะฯ เรียบร้อยแล้ว 
 ๕.๓  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีท่ี ๑ 
 ขอให้แต่ละสาขาวิชาคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาละ ๑ คน โดยเป็น
อาจารย์ที่ใส่ใจนักศึกษาพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ มีการบันทึกการพบนักศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการและด าเนินการ 
 ๕.๔  แนวปฏิบัติเรื่องการสอบ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการให้ที่ประชุมพิจารณาร่าง ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดสอบตามก าหนดเวลากิจกรรมวิชาการของนักศึกษา
ภาคปกติ ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (เอกสารหมายเลข ๑) 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการจะน าเสนอคณบดีลงนามเพ่ือ
ประกาศใช้ต่อไป 
 ๕.๕  ก่าหนดการประชุมของหลักสูตร 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและฝ่ายประกันคุณภาพของคณะฯ จะร่วมกันด าเนินการประเมินการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะฯ ในการประเมินการประกันคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
หลักสูตรนั้นต้องมีการประชุมหลักสูตรอย่างน้อย ๓ ครั้ง โดยบรรจุวาระการประชุมให้ครบถ้วน (เอกสารหมายเลข 
๒) 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และอาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ ได้เสนอแนะว่าควรเพ่ิมการประชุมเปิดและปิดภาคการศึกษาเนื่องจากการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรมีเกณฑ์ส าคัญว่าต้องประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารของคณะฯ ด้วย จึงเห็นชอบให้มีการประชุม
อย่างน้อย ๔ ครั้ง ในการเปิดและปิดแต่ละภาคการศึกษา 
 ๕.๖  การจัดงาน  Open House 
 ในการจัดงานครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ จะมีการน าเสนอผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ และ
สาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งมีก าหนดจัดงาน Art & Design ควบคู่กันด้วย ซึ่งจะสอดคล้องกับการเปิดเทอมของ
นักเรียนมัธยมและมีเวลาให้สาขาวิชาได้จัดเตรียมการประชาสัมพันธ์และแสดงผลงาน โดยจัดงานในช่วงเดือน
มิถุนายน เน้นการแสดงศักยภาพและแสดงผลงานของคณะฯ และผลจากการจัดงานจะท าให้คณะฯ สามารถจัดท า
สื่อประชาสัมพันธ์โดยอาศัยผลงานที่จัดแสดงในงานครั้งนี้ 



 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการและด าเนินการ โดยที่ประชุมเสนอให้จัดงาน ๒ วัน ในระหว่าง
วันที่ ๔-๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสาขาวิชาแจ้งรายละเอียดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์การจัดงานไปยัง
โรงเรียนต่างๆ และเตรียมบุคลากรส าหรับการจัดเตรียมงาน 
 ๕.๗  การจัดท่าโครงการ ๑ Curriculum, ๑ product ๑ Service ๑ Paper 
 ด้วยนโยบายของคณะฯ ที่ต้องการหารายได้เพ่ิมจากแหล่งอ่ืน การจัดท าผลิตภัณฑ์หรือบริการวิ
ขาการหรืองานวิจัยของคณะฯ จึงเป็นช่องทางหนึ่ง และได้มอบให้ ผศ.ภิญโญ ชุมมณี เป็นผู้เสนอ 
 ผศ.ภิญโญ ชุมมณี ได้เสนอที่ประชุมว่าจะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือก าหนดความชัดเจนของ
นโยบายนี้ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางเดียวกัน 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการและด าเนินการ 
 ๕.๘ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ให้ที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข ๓) ซึ่งจะน ามาใช้ใน
วันที่ 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 การพิจารณาผลการเรียน 
 เนื่องด้วยนับจากนี้การพิจารณาผลการเรียนจะไม่สามารถท าเป็นหนังสือเวียนได้เหมือนเคย จึง
ต้องท าการพิจารณาผลการเรียนในการประชุมประจ าเดือนส าหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (เอกสารหมายเลข ๔) 

มติที่ประชุม  ในที่ประชุมพิจารณารับรองผลการเรียน 

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

ได้แก่ ผศ.สุวรรณ์ คงมี และ ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านอุตสาหกรรม
และเกษตรและเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ อีกมากมาย โดยทั้งสองท่านให้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  
ดังนี้ 

ผศ.สุวรรณ์ คงมี ได้กล่าวถึงภัยคุกคามของคณะฯ ซึ่งเกี่ยวกับจ านวนนักศึกษาของคณะฯ ที่ลด
น้อยลงเนื่องจากค่านิยมในการเรียนเกษตรยังมีน้อย ผู้ปกครองไม่สนับสนุน คณบดีได้สอบถามว่ากลยุทธ์ใดที่
คณะฯ ควรน ามาปรับใช้ ผศ.สุวรรณ์ คงมี ได้กล่าวว่าต้องน าจุดเด่นของคณะฯ มาใช้ ปรับความรู้ให้ได้ตามกรอบ
มาตรฐานอุดมศึกษา ต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านเกษตรอย่างแท้จริง การประชาสัมพันธ์ให้เน้นที่ผลงานเชิง
ประจักษ์เป็นหลัก คณาจารย์ต้องมีคุณวุฒิและคุณภาพที่สูงขึ้น มีผลงานวิจัยที่ได้รับยอมรับเป็นที่น่าเชื่อถือ 

คณบดีได้สอบถาม ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก ว่ากลยุทธ์ที่คณะฯ ควรน ามาใช้ประชาสัมพันธ์คณะฯ 
ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก ได้กล่าวว่าความศรัทธาและการยอมรับในมหาวิทยาลัยราชภัฎมีน้อยมาก การ
ประชาสัมพันธ์ทางตรงจึงไม่ได้ผล แนะน าว่าควรสื่อสารไปยังกลุ่มครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นการประชาสัมพันธ์
ทางอ้อม มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการสอนในด้านที่คณะฯ มีความเชี่ยวชาญ และการสร้างผลงาน
เชิงประจักษ์ท่ีโรงเรียนและนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ โดย ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก ได้กล่าวเช่นเดียวกับ ผศ.สุวรรณ์ 
คงมี ว่าความศรัทธาและการยอมรับเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการตัดสินใจเลือกเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

คณบดี ได้กล่าวถึงนโยบาย ๑ Curriculum, ๑ product ๑ Service ๑ Paper ของคณะฯ ว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่าน มีความคิดเห็นอย่างไร ผศ.สุวรรณ์ คงมี กล่าวว่านักเรียนต้องมีภูมิความรู้เพียงพอกับการ
เรียน มีการเสริมความรู้ให้เหมาะสมกับการเรียน สร้างจุดเด่นความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนให้คณะฯ  



ผศ.ดร.ทัศนุพนัธุ์ กุศลสถิตย์ ได้กล่าวว่าการจะด าเนินการทุกอย่างต้องค านึงถึงความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลักและความเชี่ยวชาญที่คณะฯ ควรมี ต้องเป็นด้านที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้วย 

ผศ.สุวรรณ์ คงมี ได้กล่าวว่านโยบาย ๑ Curriculum, ๑ product ๑ Service ๑ Paper เป็น
นโยบายส าคัญที่สมควรน ามาเป็นใช้อย่างเร่งด่วนในประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นการเรียกศรัทธาและความเชื่อมั่นให้
คณะฯ โดยด าเนินการในด้านการบูรณาการในคณะฯ และสาขาวิชาฯ น าไปด าเนินการต่อโดยเน้นจุดเด่นของ
ตนเองเป็นการยกระดับให้คณะฯ เกิดการยอมรับในวงกว้าง 

อ.ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ได้กล่าวว่าในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาในสายอาชีวะศึกษามีการจัดท า MOU กับบริษัทต่างๆ เพ่ือส่งนักศึกษาให้หน่วยงาน
นั้นๆ จึงเป็นปัญหาระดับหนึ่งในการสร้างเครือข่าย 

ผศ.สุวรรณ์ คงมี ได้กล่าวว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ดังนั้น จึงต้องสร้าง
ผลงานเชิงประจักษ์ในด้านที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น  และต้องสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ให้
นักศึกษาพร้อมใช้จริง 

ผศ.ประทีป แก้วเหล็ก ได้กล่าวสรุปว่าในระยะสั้นการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเป็นสิ่งส าคัญ
คณะฯ ต้องผ่านการรับรองทุกหลักสูตร การจัดคนต้องให้ตรงกับมาตรฐานหลักสูตร ตัวบ่งชี้ การจัดท าแผน ข้อ
ปฏิบัติต่างๆ ต้องถูกต้องชัดเจน ในระยะกลางเน้นนโยบาย ๑ Curriculum, ๑ product ๑ Service ๑ Paper ให้
ชัดเจนเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องด าเนินการ สร้างกระบวนการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน ระยะยาว 
อยากให้ท า ๑ หลักสูตรหนึ่ง ๑ ห้องปฏิบัติการ เช่น สมาร์ทฟาร์ม 

ผศ.สุวรรณ์ คงมี ได้กล่าวสรุปว่าควรปรับพ้ืนฐานของนักศึกษาให้เหมาะสมกับการเรียนในระดับ
ปริญญาตรี การจัดอุปกรณ์การเรียนการสอนต้องพร้อม การประเมินตนเองต้องยอมรับความจริงและปรับปรุ ง
แก้ไขให้เหมาะสม 

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ์  กุศลสถิต ได้สรุปอีกครั้งว่าหากคณะฯ สามารถสร้างจุดแข็งได้ตามที่
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านแนะน าได้ คณะฯ จะสามารถสร้างศรัทธาและความน่าเชื่อถือทั้งจากนักเรียน ผู้มีส่วนได้
เสีย 

คณบดี ได้กล่าวขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่านและจะน าค าแนะน ามาปรับใช้ให้คณะฯ 
สามารถพัฒนาต่อไป 

 ๖.๒  การจัดแข่งกีฬาเชื่อมความสามัคคี 
คณบดีขอเลื่อนวาระนี้ไปพิจารณาในครั้งต่อไป 
 ๖.๓ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics 
ขอให้ทุกท่านไปศึกษา Webometrics (เอกสารหมายเลข ๕) ว่าคณะฯ สามารถปรับปรุงส่วนใด

ได้บ้าง 
มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ 
 ๖.๔ ระเบียบว่าด้วยการบริหารและจัดการเงินรายได้ 
ระเบียบว่าด้วยการบริหารและจัดการเงินรายได้ (เอกสารหมายเลข ๖) น ามาให้ศึกษาว่าหาก

คณะต้องการจัดหารายได้ มีจุดใดบ้างที่ต้องระวังและปฏิบัติตาม 
มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๕ น.     
 
  
 
 



 
 
 

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