คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑
--------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตติ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ
๕. อาจารย์ทรงศักดิ์
๖. อาจารย์มาศสกุล
๗. ดร.ศรัณยา
๘. อาจารย์ถิรายุ
๙. อาจารย์กรรณิการ์
๑๐. อาจารย์ชัชชัย
๑๑. อาจารย์อาสาฬห์
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ผู้ดาเนินโครงการปฏิบัติการทางด้านศิลปะและ
การออกแบบ ครั้งที่ ๕
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เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๕ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
๑.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมโดยผู้ประเมิน ภายนอก (เอกสารหมายเลข ๑) มีคาถามว่าอะไรคือตัวบ่งชี้คุณภาพนักศึกษาหรือ
บัณฑิตคณะฯ ส่วนข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินฯ มีดังนี้คือ การออกแบบการเรียนรู้ ด้านผลการเรียนรู้ยัง
เป็นผลการเรียนรู้ในระดับหลักสูตร จะเห็นความไม่สอดคล้องกันระหว่าง มคอ.๒ และ มคอ.๓ ด้านการจัดการ
เรียนรู้ให้น้าหนักของความรู้สูง ทาให้เกิดแนวโน้มว่า “เรียนเพื่อสอบ” ด้านผลการเรียนรู้ทักษะให้ความสาคัญน้อย
บางรายวิชาทักษะพิสัยหายไป การเรียนรู้ควรเปลี่ยนแปลงจากการเรียนเพื่อสอบเป็นการเรียนเพื่อสร้างสมรรถนะ
ด้านทักษะทางปัญญาให้ความสาคัญน้อยเช่นกัน และด้านสัดส่วนน้าหนักผลการเรียนรู้ควรเป็นหลักสาคัญในการ
ออกแบบการเรียนรู้ซึ่งเป็นการกาหนดเป้าหมายหลักในการวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้ไว้ก่อนและกาหนดน้าหนัก
ตามความเหมาะสมของรายวิชาโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นๆ
นอกจากนี้ ผู้ประเมินภายนอกยังชี้ให้เห็นจุดอ่อนและจุดที่ควรพัฒนาของแต่ละสาขาว่าด้านการ
ออกแบบการเรียนรู้ที่เป็น Active leaning ยังไม่มีการรายงานผลที่ชัดเจน คณะฯ ควรมีการพัฒนาการเรียนรู้แบบ
Problem-based learning ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติหรือโครงงาน (Project-based) ด้านการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ควรมีความร่วมมือระหว่างอาจารย์ด้วยกัน อาจารย์กับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของผลการเรียนรู้
มติที่ประชุม รับทราบ
ข้อเสนอแนะ อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ เสนอว่าคณะฯ ควรมีการจัดอบรมการ
ออกแบบการเรียนรู้หรือฝึกทักษะให้กับอาจารย์ในคณะฯ เป็นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มากขึ้น
๑.๒ การส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม Active Learning ของสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
เนื่ องด้ว ยจากการประชุมครั้งที่ ๒ คณะฯ มีมติส่ งบุคลากร ๓ ท่ านเข้าร่ว มกิจกรรม Active
Learning ณ ประเทศมาเลเซีย คือ อาจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมือง อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม และอาจารย์ปิยะกิจ
กิจติตุลากานนท์ แต่เนื่องจากอาจารย์ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ แจ้งสละสิทธิ์ คณะฯ จึงประกาศให้ผู้สนใจสมัคร
และเข้ารับการสัมภาษณ์ซง่ึ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ ผลการพิจารณาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ผลการพิจารณาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของคณะฯ ซึ่งได้เสนอชื่อคุณสุพจน์ โคมณี เกษตรกรในอาเภอ
ชุมแสง สภามหาวิทยาลัยมี มติเป็นเอกฉันท์ ให้เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขา
เกษตรศาสตร์
มติที่ประชุม รับทราบ

๑.๔ ผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๗
ประธานมอบให้นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงผลการประเมินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๗ (เอกสารหมายเลข ๒) ซึ่งมีจานวนกิจกรรมที่ดาเนินการทั้งสิ้น ๑๓๗ กิจกรรม
บรรลุผลการดาเนินงาน ๑๑๙ กิจกรรมและไม่บรรลุผลการดาเนินงาน ๑๘ กิจกรรม แยกประเภทการเบิกใช้
งบประมาณได้ ๘ ประเภท โดยการพัฒนา/สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีการเบิกใช้งบประมาณมากที่สุด
จากเอกสารจะเห็นว่า ข้อมูลจากแบบประเมินโครงการฯ ที่สาขาวิชาจัดส่งมาไม่ตรงกับรายงานการเงิน เนื่องจาก
สาขาวิชาเบิกจ่ายจริงตามรายงานการเงินแต่ อาจจะแจ้งจานวนการเบิกจ่ายในแบบประเมินโครงการฯ ไม่ตรงกับ
การเบิกจ่ายทาให้ผลการรายงานน้อยกว่าความเป็นจริง
กิจกรรมที่ไม่บรรลุผลการดาเนินงานแยกได้เป็น ผลการดาเนินงานแล้วเสร็จแต่ไม่บรรลุเป้าหมาย
๗ กิจกรรม ยังไม่ส่งแบบประเมิน ๗ กิจกรรม และไม่ได้ดาเนินการ ๔ กิจกรรม ขอความร่วมมือให้สาขาวิชาที่ยังไม่
ส่งแบบประเมินนาส่งอีกครั้งหนึ่ง
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สาขาวิชาใดที่ดาเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ส่งแบบประเมิน
โครงการฯ ที่ฝ่ายแผนและส่งเล่มรายงานที่ฝ่ายประกันคุณภาพหรือจัดทาทั้งสองส่วนมาในเล่มเดียวกัน
มติที่ประชุม รั บ ทราบและที่ ป ระชุ ม แลกเปลี่ ย นในประเด็ น การรายงานแบบประเมิ น
โครงการฯ ว่าควรมีวิธีการที่จะสามารถสรุปการใช้งบประมาณแต่ละโครงการได้อย่างถูกต้อง โดยเบื้องต้นขอความ
ร่วมมือสาขาวิชาให้จัดส่งแบบประเมินเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๒ สัปดาห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องหากมี
การแก้ไขสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ทาการเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนแบบเอกสารต่างๆ สามารถคัดลอกได้จากหน้าเวป
คณะฯ และจะมีการปรับปรุงแบบขออนุมัติ โครงการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ด้านประกันคุณภาพเมื่อดาเนินแล้ว
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
ข้อเสนอแนะ ประธานเสนอว่าในการจัดทาแผนฯ ปีงบประมาณถัดไป โครงการใดที่ สามารถ
จัดร่วมกันได้ ควรนามาพิจารณาจัดทาเป็นแผนเดียวกันและเบิกจ่ายตามระเบียบเป็นการลดขั้นตอนการทางาน
และไม่เกิดการซ้าซ้อนด้านเอกสาร ซึ่งในรายละเอียดจะมีการพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการจัดทางบประมาณปี
ถัดไป
ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๘ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๓)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
หน้า ๒ จาก ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิต
เป็น ๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การจัดงานเปิดบ้านเทคโนโลยี
ประธานแจ้งกาหนดการจัดงานเปิดบ้านเทคโนโลยีในวันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ การประชุม
วันนี้จะเป็นการสรุปกิจกรรมเพื่อเชิญโรงเรียนมัธยมเข้าร่วม โดยกิจกรรมหลักของแต่ละสาขาวิชาและพิธีเปิดจะจัด
ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ และในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นการจัดงาน Art & Design เป็นหลัก ส่วนการ
แสดงผลงานของนักศึกษาจะจัดต่อเนื่องทั้งสองวัน
มติที่ประชุม สาขาวิชาได้แจ้งรายชื่อกิจกรรมกับคณะฯ เพื่อทาหนังสือเชิญโรงเรียนมัธยมเข้า
ร่วมแล้ว โดยสาขาเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารจัดกิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธ ยมศึก ษา ประกวดจั ด ตู้ป ลาสวยงาม สาขาวิ ช าวิศ วกรรมศาสตร์จั ดเกมส์ ห อคอยหนัง สื อ พิ มพ์ สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ สาขาวิชาการออกแบบจัดกิจกรรมประกวดวาด

ภาพ และในเบื้องต้นที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดเตรียมทีมงานในแต่ละส่วน และในวันจันทร์ที่
๑๑ พฤษภาคมนี้จะมีการประชุมสรุปการจัดงานทั้งหมดอีกครั้ง
๓.๒ การจัดทานามบัตร
ประธานได้นาตัวอย่างนามบัตรให้ที่ประชุมพิจารณาและแจ้งว่าอาจารย์หลายท่านได้ส่งข้อมูลมา
ให้คุณเยาวเรศ ภูเมืองปาน เพื่อจัดทานามบัตรแล้ว ขอให้อาจารย์ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลรีบดาเนินการเนื่องจากคณะฯ
จะจัดทาและส่งมอบให้อาจารย์ท่านละ ๒๐ ใบในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบและดาเนินการ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
ตัวย่อตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จาก Assist Prof. เป็น Asst. Prof.
ข้อเสนอแนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เสนอว่าควรใช้อีเมลล์ของมหาวิทยาลั ย เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และขอให้ตรวจสอบเบอร์โ ทรศัพท์ว่า
ถูกต้องหรือไม่
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ หลักสูตรที่ได้รับการแก้ไขเบื้องต้นจากสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประธานแจ้ งว่า มคอ.๒ ของทุกสาขาวิชาดาเนินการเสร็จแล้ ว และอยู่ระหว่างกระบวนการ
ตรวจสอบจากสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เนื่องจากปัจจุบันหากไม่ผ่านการตรวจสอบจากส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะไม่สามารถนาเข้าที่ประชุมสภาวิชาการได้ ดังนั้น ขอให้ทุกสาขาวิชาส่งตรวจ
ก่อนนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ เมื่อคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาตรวจหลักสูตรแล้วจะไม่
สามารถแก้ไขย้อนหลังได้ หลังจากนั้นจึงจะนาเข้าสู่การกระบวนของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ทุกหลักสูตรติดตามผลการตรวจสอบจากสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนและนาส่งให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนเข้าสู่กระบวนการต่อไป และการนาเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ขอให้ทุกสาขาวิชาเตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลคณะกรรมการด้วย
๕.๒ การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงเพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปี ๒๕๕๘
ประธานมอบให้นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงการวิเคราะห์ปัจจัยความ
เสี่ยงเพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงประจาปี ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๔) ซึ่งจากเอกสารได้สรุปปัจจัยความ
เสี่ยงของแต่ละสาขาซึ่งมีระดับคะแนนสูงในแต่ละด้าน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกนามาจัดทาแผนความเสี่ยง
ของคณะฯ
มติที่ประชุม พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้านของแต่ละสาขา เห็นชอบให้นาปัจจัยความ
เสี่ยง ๓ ด้านไปจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน เห็นชอบให้นาปัจจัยความเสี่ยงเรื่อง
จานวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าที่กาหนดไว้ในแผนและมีจานวนตกออกสูง กาหนดระดับคะแนน ๒๐ มาจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยงของคณะฯ
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ อาคาร
สถานที่ ) เห็นชอบให้นาปัจจัยความเสี่ยง ๒ เรื่อง ๑) พื้นที่การใช้งานอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ
และชารุดทรุดโทรม กาหนดระดับคะแนน ๒๕ และ ๒) อุปกรณ์ เครื่องมือ สาหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการ
ไม่เพียงพอ กาหนดระดับคะแนน ๑๖ มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ

ด้านที่ ๕ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล เห็นชอบให้นาปัจจัยความ
เสี่ยงเรื่อง คุณวุฒิและตาแหน่ งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสู ตรยังไม่ครอบคลุมการผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา กาหนดระดับคะแนน ๑๒ มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ
โดยให้เจ้ าหน้ าที่ดาเนิ นการสรุปตามมติที่ประชุมและนาร่างแผนบริห ารความเสี่ยง ประจาปี
๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมพิจาณาในครั้งต่อไป
๕.๓ แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์ เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดี ฝ่ ายวิช าการ ได้เสนอแบบรายงานสรุ ป
แผนการรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๕) ให้แต่ละสาขาวิชาพิจารณาความถูกต้อง
มติที่ประชุม เห็นชอบตามแบบรายงานสรุปแผนการรับนักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
โดยมีสาขาวิชาที่รอการยืนยันความถูกต้อง คือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการ
ผลิต ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงไฟฟ้าอุตสาหกรรมและแขนงอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
๕.๔ การพิจารณาผลการเรียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาบันทึก
ผลการเรียน ฉบับที่ ๔ ประจาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (เอกสารหมายเลข ๖)
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการเรียนตามบันทึก โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
หน้า ๑ จาก ๖๒๕๓๑๐๒ การบริหารโครงสร้าง ๑/๒๕๕
เป็น ๖๒๕๓๑๐๒ การบริหารโครงสร้าง ๑/๒๕๕๖
ข้อเสนอแนะ อาจารย์ชัชชัย เขื่อนธรรม หัวหน้าสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม เสนอว่าในกรณี
อาจารย์ในสาขาวิชาไม่ส่งผลการเรียนตามกาหนด ให้หัวหน้าสาขาจัดทาบันทึกถึงอาจารย์ท่านนั้นและคณะฯ เพื่อ
เป็นหลักฐานการติดตามผลการเรียน
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ ผลการเสนอนักวิจัยดีเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ได้แจ้งว่าคณะได้เสนอ
ชื่ออาจารย์ถิรายุ ปิ่นทองและ ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ เป็นนักวิจัยดีเด่น ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการดาเนินงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ การของบประมาณการวิจัยในเขตพื้นที่
เนื่องจากสถาบันวิจัยจะกาหนดเขตพื้นที่การวิจัย เพื่อสร้างต้นแบบงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ทา
ให้การของบประมาณวิจัยที่เน้นเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขออนุมัติได้ง่ายขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น.
(นางสาวมยุรา สิทธิ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน)
คณบดี
ผู้รับรองรายงานการประชุม

เอกสารประกอบรายงานการประชุม

เอกสารหมายเลข ๑

เอกสารหมายเลข ๒

เอกสารหมายเลข ๓

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑
--------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี
๑๖. อาจารย์นัฐพันธ์
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร
๑๘. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตติ
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ
๒๑. อาจารย์ทรงศักดิ์
๒๒. อาจารย์มาศสกุล
๒๓. ดร.ศรัณยา
๒๔. อาจารย์ถิรายุ
๒๕. อาจารย์กรรณิการ์
๒๖. อาจารย์ชัชชัย
๒๗. อาจารย์นพดล
๒๘. อาจารย์ชื่นจิต
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ
๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษประเวศ
๓๑. อาจารย์พุทธพร

ศรีนพรัตน์วัฒน
พูนวิวัฒน์
รอดอาวุธ
รอดชื่น
กาแพงเศรษฐ
จริตงาม
มะระประเสริฐศักดิ์
ภักดีอาษา
เพ่งผล
ปิ่นทอง
มิ่งเมือง
เขื่อนธรรม
ชุ่มอินทร์
พงษ์พูล
ชุมมณี
อชิโนบุญวัฒน์
ไสว

คณบดี
ประธานกรรมการ
รองคณบดี
กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชา
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชา
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กรรมการ
(แทน) หัวหน้าสาขาวิชา
(แทน) หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ทัศนุพันธุ์
๒. อาจารย์จิรทัศน์
๓. นางธนิษฐา
๔. นางสาวปิยนุช
๕. นางสาวสมลักษณ์
๖. นางกมลลักษณ์
๗. นางสาวเยาวเรศ
๘. นางอุทุมพร

กุศลสถิต
ดาวสมบูรณ์
ปานทิม
ภูกันแก้ว
โพธิ์ใบ
พงษ์พรต
ภูเมืองปาน
ธะในสวรรค์

ผู้แทนคณาจารย์
อาจารย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์เสกสิทธิ์
๒. นางสาวมยุรา

รัตนสิริวัฒนกุล
สิทธิ

หัวหน้าสาขาวิชา ติดภารกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลากิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
๑.๑ พรบ. ว่าด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อธิการบดีได้แจ้งว่ากาลังมีการพิจารณาออก พรบ.
ว่ า ด้ ว ยกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา มี ร ายละเอี ย ดส าคั ญ คื อ มหาวิ ท ยาลั ย ออกนอกระบบ การแยกกลุ่ ม ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏรวมกับวิทยาลัยชุมชน
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ สภามหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ ประกาศต่างๆ
สภามหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับ ประกาศต่างๆ หลายฉบับ โดยเฉพาะเรื่องการเพิ่มอัตรากาลัง
บุคลากรต้องขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนดาเนินการ การขอเพิ่มอัตรากาลังบุคลากรสายสนับสนุนต้องมี
การจัดทาแผนอัตรากาลังไว้แล้วเพื่อให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยจัดไว้รองรับ
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ การส่งหนังสือถึงอธิการบดี
การส่งหนังสือถึงอธิการบดีต้องผ่านผู้กลั่นกรองที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินการรวดเร็ว ถูกต้อง
ตรวจสอบได้
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๔ การขยายวงเงินยืมไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
มหาวิทยาลัยกาลังจะแก้ข้อบังคับให้พนักงานมหาวิทยาลัยขยายวงเงินยืมได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๕ รับสมัครอาจารย์เพื่อเป็นตัวแทนอาจารย์ในสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๖ การออกค่ายของนักศึกษา
ในการออกค่ายต่างๆ
ของนักศึกษาให้แจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการขออนุญาตจากกอง
อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เมื่อได้รับการอนุญาตแล้วจึงสามารถดาเนินการได้
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๗ แนวทางการใช้โปรแกรม ๓ มิติ
ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดาเนินการบันทึกข้อมูลการซื้อจ้างในงวดที่ ๑ และ ๒ ให้เสร็จสิ้นก่อน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๘ มาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อธิการบดีได้กาหนดมาตรการประหยัดพลังงานของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานนาไปปฏิบัติ และในส่วนของคณะฯ มีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นทุกเดือน จึงขอ
ความร่วมมือให้ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานและงบประมาณ
ข้อเสนอแนะ อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะฯ มีการติด
ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานบริเวณห้องน้าทุกห้อง และขอความร่วมมือคณาจารย์ทุกท่านช่วยกันดูแล ห้องเรียน
ใดไม่มีการเรียนการสอนหรือช่วงพักกลางวันขอให้ปิดไฟและไม่ควรทางานเกินเวลา

มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๙ อัตราค่าจ้างขั้นต่าของลูกจ้างชั่วคราว
มหาวิทยาลัยกาลังพิจารณากาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าของลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งในระหว่างรอการ
พิจารณาปรับเปลี่ยนลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าของลูกจ้าง
ชั่วคราวระดับ ปวส. และระดับปริญญาโทก่อน รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่รองคณบดีฝ่ายบริหาร
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๑๐ มหาวิทยาลัยถูกร้องเรียนเรื่องการใช้เครื่องขยายเสียงบริเวณหอศิลปะและวัฒนธรรม
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยถูกร้องเรียนเรื่องการใช้เครื่องขยายเสียงบริเวณหอศิลปะและวัฒนธรรม
เกินเวลา ๒๒.๐๐ น. มหาวิทยาลัยจึงแจ้งของดการจัดกิจกรรมต่างๆ และงดใช้สถานที่ในบริเวณดังกล่าวจนกว่าจะ
มีการกาหนดมาตรการรองรับ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการประชุ ม ในครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๘ ในวั น พุ ธ ที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (เอกสารหมายเลข ๒) ซึ่งฝ่ายวิชาการและ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ร่วมกันจัดทา คณะกรรมการประจาหลักสูตรต้องมีการประชุมหลักสูตรของตนเองเพื่อ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมีลาดับขั้นตอนตามระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
(หน้า ๒๓) การกาหนดแผนการให้คาปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามีตัว อย่างการจัดกิจกรรมทั้ง ๑๕
สัปดาห์ (หน้า ๑๕-๑๘) เป็นแนวทางการดาเนินการและเป็นหลักฐานการประชุมหลักสูตร ระเบียนสะสมนักศึกษา
(หน้า ๒๔) จะใช้เล่มเดิมของนักศึกษาซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าปกใหม่ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
ต้องส่งแบบบันทึกการให้คาปรึกษา/แนะนา (หน้า ๒๖) แบบบันทึกการส่งต่อและแก้ไขปัญหาของนักศึกษา (หน้า
๒๗) แบบประเมินบุคลิกภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา (หน้า ๒๘) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (หน้า ๒๙) แบบสรุปการประเมินบุคลิกภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา (หน้า ๓๓) และแบบ
สรุปการประเมินบุคลิกภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา (หน้า ๓๔) ส่วนแบบสรุปการจัดกิจกรรมคาบโฮมรูม (หน้า ๓๑๓๒) ให้จัดส่งประธานหลักสูตรเพื่อนาส่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เดือนละ ๑ ครั้ง
มติที่ประชุม ดาเนิ น การตรวจสอบและส าเนาแบบเอกสารตั้ง แต่ ห น้ า ๒๔–๓๕ ให้ ผู้ เ ข้ า
ประชุมในบ่ายวันนี้
๓.๒ การติดตามการจัดทานามบัตร
เนื่ องด้ว ยคณะฯ มี ตราสั ญลั กษณ์ที่ได้รับการคัดเลื อกแล้ วจึงจะดาเนินการจัดทานามบั ตรให้
คณาจารย์ในคณะฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าต้องการข้อมูลใดปรากฏบนนามบัตรบ้าง
มติที่ประชุม พิจารณาข้อมูลเพื่อนาไปดาเนินการ
๓.๓ การจัดงาน Open House
ขอให้สาขาวิชาแจ้งรายละเอียดการดาเนินการต่างๆ เช่น กาหนดการแข่งขัน การมอบหมายงาน
ด้านต่างๆ การติดต่อโรงเรียนที่จะเข้าร่วมงาน การเตรียมสถานที่และงบประมาณที่จะใช้ เพื่อจัดเตรียมความ
พร้อม

มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
๓.๔ การเข้าร่วมกิจกรรม Active Learning ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เนื่ องด้วย ดร.สุ ธ าทิพย์ งามนิล ผู้ อานวยการส านักส่ งเสริมวิช าการและงานทะเบียนแจ้งว่า
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การจัดกิจกรรม Active Learning จะไปศึกษาดูงาน ณ ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ มาลายา ประเทศ
มาเลเซี ย ในเบื้ องต้น ผู้ ได้รั บ การคัดเลื อก คื อ อาจารย์ กรรณิ การ์ มิ่งเมื องและอาจารย์ร พีพัฒ น์ มั่นพรม แต่
เนื่องจากในครั้งนี้ส่งรายชื่อได้ ๓ คน จึงจะขอส่งชื่ออาจารย์ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ ซึ่งเป็นผู้สมัครอีกคนหนึ่งร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบดาเนินการ
๓.๕ เกณฑ์การปฏิบัติงาน
จากที่ได้มีการประเมิน หลั กฐานประกอบเกณฑ์การปฏิบัติงานจะมีการแจ้งรายละเอียดในที่
ประชุมคณะฯ เวลา ๑๔.๐๐ น.
อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ได้เสนอแนะว่าเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ
ควรมีการนับการเป็นวิทยากรด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ข้อเสนอแนะ คณบดีให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและนาเสนอในที่ประชุมเพื่อ
กาหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ กาหนดการจัดทา SAR หลักสูตร
อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ได้ชี้แจงว่าควรจัดทา SAR ของหลักสูตรให้เร็วขึ้น โดย
กาหนดการส่งผลการเรียนและส่ง มคอ.๕ ภายในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ และ ส่ง มคอ.๗ ภายในวันที่ ๑๒
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากจะมีการจัดทา SAR Week ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และ
จะมีการเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย หิรัญวโรดม มาเป็นผู้ตรวจ มคอ.๗ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ กรกฎาคม
๒๕๕๘ เพื่อให้ทุกสาขาส่ง SAR หลักสูตรได้ภายใน ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ สรุปประเด็นการพัฒนาคณะฯ ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี เสนอว่าในปีงบประมาณถัดไปการเสนอขอตาแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์ในคณะฯ เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเป็น
ผู้ดาเนินการในส่วนของงานวิจัยและการตีพิมพ์
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและพิจารณาดาเนินการร่วมกับฝ่ายวิชาการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม เสนอว่าควรมีการ
จัดทาห้องสมุดสาหรับภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อรวบรวมงานวิจัยของคณาจารย์ นักศึกษา และหนังสือ
ความรู้ต่างๆ มารวบรวมไว้และควรปรับปรุงระบบ Wifi ให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและดาเนินการปรับปรุงห้องโครงการจัดตั้งฯ เป็นห้องสมุด
 อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ เสนอว่า ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะฯ ควรใช้
ร่วมกัน
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและดาเนินการ

 อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา เห็นว่าควรมีการปรับภูมิทัศน์ของอาคารและปรับปรุงห้องเรียน
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและดาเนินการตามความเหมาะสม
 ประธานและดร.ศรัณยา เพ่งพล เสนอว่าให้ทุกสาขาสารวจครุภัณฑ์ของตนเองว่าสิ่งใดยังใช้ได้
หรือควรจาหน่ายออกเพื่อประโยชน์ในการสารวจความต้องการใช้ครุภัณฑ์ในอนาคตและการจัดหารายได้จาก
ห้องปฏิบัติการต่างๆ
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและนาเสนอข้อมูลในวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 เจ้าหน้าฝ่ายสนับสนุนเห็นว่าควรมีการติดบอร์ดหน้าที่งานของบุคลากรแต่ละคนด้านหน้าห้อง
เพื่อความสะดวกของผู้มาติดต่อ และเห็นว่าควรมีการปรับปรุงห้องประชุมให้เหมาะสมกับการใช้งาน
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและดาเนินการ
 ประธานเสนอให้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่ อนทางาน (Ready to work)
โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและติดตามผลการดาเนินงาน
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การเสนอชื่อนักวิจัยดีเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี แจ้งว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาให้ เสนอชื่อนักวิจัยดีเด่นของ
คณะฯ จานวน ๒ ท่าน ซึ่งต้องมีผลงานย้อนหลัง ๕ ปี สาขาวิชาวิศวกรรมขอเสนออาจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง
อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา เสนอว่าให้แต่ละสาขาวิชาส่งชื่อพร้อมประวัติเพื่อพิจารณานาส่ง
สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี แจ้งการนาเสนอผลงานวิจัยในวารสารและทุนวิจัยต่างๆ
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และการส่งรายชื่อนักวิจัยดีเด่นมอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภิญโญ ชุมมณีเป็นผู้ดาเนินการ
๖.๒ หลักสูตรต่อเนื่องเร่งประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา
ประธานแจ้งว่าควรเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสามารถที่จะแข่งขันกับมหาวิทยาลัยคู่แข่ง
เช่น มหาวิทยาลัยราชมงคลได้
๖.๓ คู่มือนักศึกษา
อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา แจ้งให้ทุกสาขาตรวจสอบตัวอย่างคู่มือนักศึกษาว่ารายละเอียด
ถูกต้องหรื อไม่ และส่ งข้อมูล กลั บ มาที่ส านั กงานก่อนวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ และจะมีการจัดพิมพ์เล่ มฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพใหม่แทนจานวนที่หมดลงโดยจะเปลี่ยนหน้าปกและเพิ่มตราสัญลักษณ์ของคณะฯ ขอให้ทุก
สาขาวิชาตรวจสอบความถูกต้องด้วยเช่นกัน
๖.๔ การพิจารณาผลการเรียน ฉบับที่ ๓ ประจาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
ประธานได้ให้ที่ประชุมพิจารณาผลการเรียน ฉบับที่ ๓ ประจาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (เอกสาร
หมายเลข ๓ )
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการเรียนตามบันทึก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ ได้กล่าวถึงการไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ สิ่งที่ควรนามาเป็นแบบอย่างคือ การพัฒนาคุณวุฒิและคุณภาพคณาจารย์ให้ตรงกับสาขาวิชา การทา
ตาแหน่งทางวิชาการ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่พร้อมใช้
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๒๐ น.

(นางสาวมยุรา สิทธิ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน)
คณบดี
ผู้รับรองรายงานการประชุม

เอกสารหมายเลข ๔

สรุปปัจจัยความเสี่ยงที่มีคะแนนสูงของแต่ละสาขา
(เพื่อนาไปจัดทา RM2_NSRU แผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ประจาปี พ.ศ. 2558)

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ งบประมาณ
/โครงการ/กิจกรรม
การควบคุม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
จานวนนักศึกษาเข้า
1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้มาก - โครงการประชาสัมพันธ์ - เพื่อเพิ่ม
น้อยกว่าที่กาหนดไว้ใน ขึ้น
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ จานวนของ
2. สร้างจุดแด่นของสาขา
เทคโนโลยีการอาหาร
นักศึกษาแรก
แผน
เข้า
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
จานวนนักศึกษาเข้า
1. เปิดรับสมัครให้เร็วขึ้น และ 1.ปรับแผนการรับนักศึกษา เพื่อเพิ่มจานวน
น้อยกว่าจุดคุ้มทุน
เพิ่มทางเลือกจานวนรอบการ เข้า
นักศึกษาเข้าให้
สมัคร
2.พัฒนาและเพิ่มช่องการ มากกว่า
2.พัฒนาการประชาสัมพันธ์ใน ประชาสัมพันธ์ให้
จุดคุ้มทุน
รูปแบบต่างๆให้ผู้ที่จะเข้าศึกษา หลากหลาย
ต่อได้รับข้อมูลโดยตรง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
จานวนนักศึกษาเทียบ 1. เปิดรับสมัครให้เร็วขึ้น และ
โอนเข้าน้อยกว่า
เพิ่มทางเลือกจานวนรอบการ
จุดคุ้มทุน
สมัคร
2.พัฒนาการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆให้ผู้ที่จะเข้าศึกษา
ต่อได้รับข้อมูลโดยตรง

1.ปรับแผนการรับนักศึกษา
เข้า
2.จัดทาโครงการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนา
และเพิ่มช่องการ
ประชาสัมพันธ์ให้
หลากหลาย

เพื่อเพิ่มจานวน
นักศึกษาเทียบ
โอนเข้าให้มาก
ขึ้น

RM2_NSRU

ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
/KPI
ดาเนินงาน
- จานวน
นักศึกษาแรก
เข้าเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 50

ต.ค. 57 –
ก.ย. 58

หมายเหตุ

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

ระดับคะแนน
16
(สูงมาก)

1.จานวน
นักศึกษาเข้า
มากกว่า
จุดคุ้มทุน
2.ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย

สาขาวิชา

ระดับคะแนน
16
(สูงมาก)

1.จานวน
นักศึกษาเทียบ
โอนเข้ามากขึ้น
2.ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
ที่หลากหลาย

สาขาวิชา

ระดับคะแนน
16
(สูงมาก)

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
จานวนนักศึกษาเข้า
1. เปิดรับสมัครให้เร็วขึ้น และ
น้อยกว่าจุดคุ้มทุน
เพิ่มทางเลือกจานวนรอบการ
สมัคร
2.พัฒนาการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆให้ผู้ที่จะเข้าศึกษา
ต่อได้รับข้อมูลโดยตรง
สาขาวิชาการออกแบบ
จานวนนักศึกษามี
สร้างจุดขายประชาสัมพันธ์
สัดส่วนการรับเข้าลด ผลงานของสาขาให้เป็นที่รู้จัก
น้อยลง และคู่แข่งของ มากยิง่ ขึ้น
สถาบันที่เปิดการเรียน
การสอนในหลักสูตร
เดียวกัน เปิดสอนใน
ระดับปริญญาตรี ทาให้
ทางเลือกในการเข้า
ศึกษาของกลุ่มเป้าหมาย
กว้างขึ้น

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ งบประมาณ
/โครงการ/กิจกรรม
การควบคุม
1.ปรับแผนการรับนักศึกษา
เข้า
2.พัฒนาและเพิ่มช่องการ
ประชาสัมพันธ์ให้
หลากหลาย

เพื่อเพิ่มจานวน
นักศึกษาเข้าให้
มากกว่า
จุดคุ้มทุน

1.โครงการบริการข้อมูล
ข่าวสารและให้คาปรึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ และ
แนะแนวและให้คาปรึกษา
แก่นักเรียน
2. โครงการส่งเสริมการ
ประกวดและนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และอาจารย์

1.เพิ่มจานวน
นักศึกษารับเข้า
เพื่อให้สามารถ
เปิดสอนได้ครบ
ตามหลักสูตร
และแขนงวิชาที่
กาหนด

1.แนะแนว
สาขาวิชาการ
ออกแบบ
20,000 บาท
2.ส่งเสริมการ
ประกวดและ
นาเสนอผลงาน
ทางวิชาการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและ
อาจารย์
25,000 บาท

RM2_NSRU

ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
/KPI
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

1.จานวน
นักศึกษาเข้า
มากกว่า
จุดคุ้มทุน
2.ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย

สาขาวิชา

ระดับคะแนน
16
(สูงมาก)

1.จานวนของ ต.ค.57นักศึกษาเข้า
ก.ย.58
เพิ่มขึ้น
2. มีผลงาน
ประกวด และ
ผลงานทาง
วิชาการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและ
อาจารย์มากขึ้น

อาจารย์ทุก
ท่าน

ระดับคะแนน
12
(สูง)

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จานวนนักศึกษาเข้า
1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการับ
นักศึกษา
น้อย
2. เพิ่มช่องทางการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่
3. ลงพื้นที่ด้านบริการวิชาการ
เพื่อชุมชนมากขึ้นให้ประชาชน
รู้จักสาขา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
จานวนนักศึกษาตก
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษา
และอาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมใน
ออกสูง
การแก้ไขปัญหา ดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิด
2. จัดโครงการเกี่ยวกับการ
ปรับตัวในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
3. สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ผูกพัน สามัคคี
ช่วยเหลือกันในสาขาวิชา
4. สนับสนุนให้มีการเรียนปรับ
พื้นฐานในรายวิชาของสาขาวิชา

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ งบประมาณ
/โครงการ/กิจกรรม
การควบคุม
1. เน้นออกแสดงผลงาน
ให้กับหน่วยงานรัฐและ
หน่วยงานเอกชน
2. จัดการประชาสัมพันธ์
ทางสื่อออนไลน์ทุกชนิด

ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
/KPI
ดาเนินงาน

เพื่อเพิ่มจานวน ตามโครงการที่ 1. จานวน
นักศึกษาให้
จัดตั้งงบ
นักศึกษามาก
เรียนมากกว่า ประชาสัมพันธ์ ขึ้นกว่าเดิม
2. มีชอ่ งทาง
เดิม
ประชาสัมพันธ์
สาขา
หลากหลาย

1. จัดทาระบบการให้
ลดจานวน
คาปรึกษา และมีการ
นักศึกษาตก
ประเมินผลอาจารย์ที่
ออก
ปรึกษา
2. จัดโครงการเกี่ยวกับการ
ปรับตัวในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
3. สนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ผูกพัน สามัคคี ช่วยเหลือ
กันในสาขาวิชา

RM2_NSRU

1.จานวน
นักศึกษาตก
ออกที่ลดลง
ร้อยละ 10
2. ความพึง
พอใจของ
นักศึกษา ไม่ต่า
กว่าร้อยละ
3.51

ต.ค.57ก.ย.58

หมายเหตุ

อาจารย์ใน
สาขา

ระดับคะแนน
8
(ปานกลาง)

คณะ

ระดับคะแนน
20
(สูงมาก)

อาจารย์
ประจา
สาขาวิชา

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
5. สนับสนุนให้มีการจัดโครงการ
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอน ซึ่ง
นามาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข
ปัญหาการสอนของอาจารย์ให้ดี
ยิ่งขึ้น

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ งบประมาณ
/โครงการ/กิจกรรม
การควบคุม

ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
/KPI
ดาเนินงาน

4. สนับสนุนให้มีการเรียน
ปรับพื้นฐานในรายวิชาของ
สาขาวิชา
5. สนับสนุนให้มีการจัด
โครงการเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดการเรียนการสอน ซึ่ง
นามาใช้ในการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาการสอนของ
อาจารย์ให้ดียิ่งขึ้น
ชื่อผู้รายงาน (....................................................)
ตาแหน่ง
……………/………………/……………

RM2_NSRU

หมายเหตุ

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ งบประมาณ
/โครงการ/กิจกรรม
การควบคุม

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยในการ 1.ตรวจสอบและซ่อมแซมอย่าง 1.ตรวจสอบประสิทธิ
ใช้ลิฟท์
ละเอียดและดาเนินการแก้ไข
ทรัพยากรที่ใช้อยู่
2.ติดป้ายเตือนอย่างรวดเร็วเมื่อ
มีเหตุขัดข้อง
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
ความพร้อมเกี่ยวกับ
1. จัดทาแผนความต้องการ
ครุภัณฑ์อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุทดลอง
ทดลอง และ
2.จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหา
ห้องปฏิบัติการ
และปรับปรุงซ่อมแซม ครุภัณฑ์
อุปกรณ์ วัสดุทดลอง
3. วางแผนร่วมกับผู้บริหาร
คณะจัดสรรพื้นที่เพื่อใช้เป็น
ห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
ความปลอดภัยในการ 1.ตรวจสอบและซ่อมแซมอย่าง
ใช้ลิฟท์
ละเอียดและดาเนินการแก้ไข
2.ติดป้ายเตือนอย่างรวดเร็วเมื่อ
มีเหตุขัดข้อง

ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
/KPI
ดาเนินงาน

1.เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
ใช้ลิฟท์

1.คาร้องเรียน
เกี่ยวกับการใช้
ลิฟท์ที่ลดลง

1.โครงการจัดซื้อวัสดุเข้า
ห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้
งาน
2.ทบทวนแผนการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์

1.เพื่อปรับปรุง
สภาพ
ห้องปฏิบัติการ
ให้มีความพร้อม
สาหรับการใช้
งาน

1.ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน

1.ตรวจสอบประสิทธิ
ทรัพยากรที่ใช้อยู่

1.เพื่อความ
ปลอดภัยในการ
ใช้ลิฟท์

1.คาร้องเรียน
เกี่ยวกับการใช้
ลิฟท์ที่ลดลง

หมายเหตุ

ระดับคะแนน
20
(สูงมาก)

สาขาวิชา

ระดับคะแนน
16
(สูงมาก)

ระดับคะแนน
20
(สูงมาก)

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ปัจจัยความเสี่ยง
สาขาวิชาการออกแบบ
เครื่องมือ อุปกรณ์ และ
ห้องปฏิบัติการทางด้าน
การออกแบบ ไม่
เพียงพอต่อความ
ต้องการของจานวน
นักศึกษา

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
1.สร้างความร่วมมือกับองค์กร
วิชาชีพในการพัฒนาและเพิ่ม
ทักษะความรู้ให้กับนักศึกษา
จากสถานประกอบการ
2. พัฒนาให้ทุกรายวิชามีวัสดุ
การเรียนการสอนที่เพียงพอกับ
นักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
1. พื้นที่การใช้งาน
1. จัดสรรพื้นที่ให้ใช้งานคุ้มค่า
อาคาร สถานที่
มากที่สุด
ห้องปฏิบัติการไม่
2. จัดโครงการ 5ส
เพียงพอ

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ งบประมาณ
/โครงการ/กิจกรรม
การควบคุม
1.โครงการศึกษาดูงาน
สถานประกอบการ2.
โครงการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ โดยเฉพาะการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ

1. เพื่อให้
นักศึกษาได้
ศึกษาดูงานใน
หน่วยงานหรือ
สถาน
ประกอบการ
จริง
2.เพื่อพัฒนา
คุณภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็น
สาคัญ

1. จัดสรรพื้นที่ให้ใช้งาน
คุ้มค่ามากที่สุด
2. จัดโครงการ 5ส

1. เพิ่มเนื้อที่
การใช้งานและ
ความปลอดภัย
ของอาคาร
สถานที่
ห้องปฏิบัติการ

1. ศึกษาดูงาน
ในสถาน
ประกอบ
การ 50,000
บาท
2.จัดซื้อวัสดุฝึก
106,700 บาท

ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
/KPI
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

1.นักศึกษามี
ต.ค.57ความรู้ความ
ก.ย.58
เข้าใจในงาน
ของสถาน
ประกอบการที่
เข้าไปศึกษา
2. มีวัสดุการ
เรียนการสอนที่
เพียงพอกับ
นักศึกษาในแต่
ละรายวิชา

อาจารย์ทุก
ท่าน

ระดับคะแนน
16
(สูงมาก)

1.ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งาน ไม่
ต่ากว่าร้อยละ
3.51

มหาวิทยาลัย

ระดับคะแนน
25
(สูงมาก)

คณะ
อาจารย์
ประจา
สาขาวิชา

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

2. อุปกรณ์ เครื่องมือ
สาหรับการเรียนใน
รายวิชาปฏิบัติการไม่
เพียงพอ

1. จัดสรรงบประมาณและหา
รายได้เข้าสาขาวิชา
2. สร้างเครือข่ายกับสถาน
ประกอบการหรือภาครัฐ ในการ
ขอใช้เครื่องมือ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ระบบไฟฟ้าไม่เพียงพอ ระบบสารองไฟฟ้า

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ งบประมาณ
/โครงการ/กิจกรรม
การควบคุม
1. จัดสรรงบประมาณและ 1. มีอุปกรณ์
หารายได้เข้าสาขาวิชา เครื่องมือ สาหรับ
2. สร้างเครือข่ายกับสถาน การเรียนใน
ประกอบการหรือภาครัฐ ใน รายวิชาปฏิบัติการ
การขอใช้เครื่องมือ
เพียงพอ
2. นักศึกษา
สามารถใช้อุปกรณ์
เครื่องมือ สาหรับ
การเรียนใน
รายวิชาปฏิบัติการ
อย่างครบถ้วน

ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
/KPI
ดาเนินงาน
1.ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 3.51

มหาวิทยาลัย
คณะ
อาจารย์
ประจา
สาขาวิชา

จัดทาระบบสารองไฟฟ้า

หมายเหตุ
ระดับคะแนน
25
(สูงมาก)

ระดับคะแนน
20
(สูงมาก)
ชื่อผู้รายงาน (....................................................)
ตาแหน่ง
……………/………………/……………

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558
ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
นโยบาย กฎหมาย
1. ดาเนินการจัดทางนโยบาย
ระเบียบ ข้อบังคับใช้ไม่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ
เป็นระบบ
คณะขึ้นมาร่วมกัน และปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด โดยกาหนด
บทลงโทษของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
อย่างชัดเจน

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ งบประมาณ
/โครงการ/กิจกรรม
การควบคุม
1. ดาเนินการจัดทางนโย
บาย กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของคณะขึ้นมา
ร่วมกัน และปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด โดยกาหนด
บทลงโทษของผู้ที่ไม่ปฏิบัติ
ตามอย่างชัดเจน

1. เพื่อการ
ปฏิบัติงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน
และถูกต้อง

RM2_NSRU

ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
/KPI
ดาเนินงาน
1. จานวนความ
ล่าช้าของงาน
ลดลง
2. ความพึง
พอใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน ไม่
ต่ากว่าร้อยละ
3.51
3. ความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ ไม่
ต่ากว่าร้อยละ
3.51

มหาวิทยาลัย
คณะ
อาจารย์ทุกคน

ชื่อผู้รายงาน (....................................................)
ตาแหน่ง
……………/………………/……………

หมายเหตุ

ระดับคะแนน
25
(สูงมาก)

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558
ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ งบประมาณ
/โครงการ/กิจกรรม
การควบคุม

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติงานที่ขาด 1. การจัดทาระบบและกลไกใน ระบบและกลไกงานเอกสาร
ความรู้และความเข้าใจ งานเอกสารของสานักงาน
ในระบบจึงเกิดความ
ผิดพลาดและความ
ล่าช้า
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
การปฏิบัติงานที่ขาด 1. การจัดทาระบบการเบิกจ่าย ระบบการเบิกจ่ายและกลไก
ความรู้และความเข้าใจ และกลไกในงานเอกสารของ
งานเอกสาร
ในระบบการเบิกจ่ายจึง สานักงาน
เกิดความผิดพลาดและ
ความล่าช้า
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
การปฏิบัติงานที่ขาด 1. การจัดทาระบบและกลไกใน ระบบและกลไกงานเอกสาร
ความรู้และความเข้าใจ งานเอกสารของสานักงาน
ในระบบจึงเกิดความ
ผิดพลาดและความ
ล่าช้า

ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
/KPI
ดาเนินงาน

RM2_NSRU

หมายเหตุ

1.เพื่อความ
ถูกต้องและ
รวดเร็วในการ
ดาเนินงาน
เอกสาร

1.ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

ระดับคะแนน
9
(ปานกลาง)

1.เพื่อความ
ถูกต้องและ
รวดเร็วในการ
ดาเนินงาน
เอกสาร

1.ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

ระดับคะแนน
9
(ปานกลาง)

1.เพื่อความ
ถูกต้องและ
รวดเร็วในการ
ดาเนินงาน
เอกสาร

1.ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

ระดับคะแนน
9
(ปานกลาง)

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558

RM2_NSRU

ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

สาขาวิชาการออกแบบ
ขาดการวางแผนการ ในการปฏิบัติงานควรจะมีการ
ปฏิบัติงานและติดตาม วางแผนการปฏิบัติงาน 3 ระยะ
ที่เข้มงวดและจริงจัง
ได้แก่ แผนระยะสั้น ระยะ
กลาง และระยะยาว และควร
ทาปฏิทินตารางการปฏิบัติงาน
ประจาสาขา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
การไม่ปฏิบัติงานตาม 1. กาหนดหน้าที่ในความ
หน้าที่ที่ได้รับ
รับผิดชอบขึ้นมา และทาการ
มอบหมาย
วัดผล ประเมินผลในงานนั้นๆ
และกาหนดบทลงโทษสาหรับผู้
ไม่ปฏิบัติตาม หรือไม่ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างชัดเจน

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ งบประมาณ
/โครงการ/กิจกรรม
การควบคุม

ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
/KPI
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

จัดประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงาน จัดทาปฏิทินการ
ปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส
และกาหนดผู้รับผิดชอบ
ติดตามผลที่ชัดเจน

เพื่อให้แผนการ ปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
กาหนด และ
แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลา

มีแผนการ
ต.ค.57ปฏิบัติงานเป็นไป ก.ย. 58
ตามเป้าหมายที่
กาหนด

อาจารย์
ทุกท่าน

ระดับคะแนน
12
(สูง)

1. กาหนดหน้าที่ในความ
รับผิดชอบขึ้นมา และทา
การวัดผล ประเมินผลใน
งานนั้นๆ และกาหนด
บทลงโทษสาหรับผู้ไม่
ปฏิบัติตาม หรือไม่ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างชัดเจน

1. ลดอัตรา
ความเสี่ยงต่อ
การเสียหายของ
งาน
2. ลดความ
ล่าช้าของงาน

1. จานวนงานที่
เกิดความเสียหาย
ลดลง
2. ความล่าช้าใน
การทางานลดลง
3. ความพึงพอใจ
ของหัวหน้างาน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ
3.51

คณะ

ระดับคะแนน
25
(สูงมาก)

อาจารย์
ประจา
สาขาวิชา

ชื่อผู้รายงาน (....................................................)
ตาแหน่ง
……………/………………/……………

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ งบประมาณ
/โครงการ/กิจกรรม
การควบคุม

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
คุณวุฒิและตาแหน่งทาง 1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิและ 1.จัดแผนระยะสั้น-ยาวของ
วิชาการของอาจารย์
ตาแหน่งทางวิชาการอาจารย์ให้ การพัฒนาคุณวุฒิและ
ประจาหลักสูตรยังไม่ เป็นไปตามการประเมินคุณภาพ ตาแหน่งทางวิชาการของ
ครอบคลุมการผ่านการ การศึกษา
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
คุณวุฒิและตาแหน่งทาง 1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิและ
วิชาการของอาจารย์
ตาแหน่งทางวิชาการอาจารย์ให้
ประจาหลักสูตรยังอยู่ใน เป็นไปตามการประเมินคุณภาพ
ระดับคะแนนต่าในการ การศึกษา
ประเมิน

1.จัดแผนระยะสั้น-ยาวของ
การพัฒนาคุณวุฒิและ
ตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

RM2_NSRU

ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
/KPI
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

1.พัฒนาคุณวุฒิ
และตาแหน่ง
ทางวิชาการของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

1.การผ่านการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ทางด้านคุณวุฒิ
และตาแหน่งทาง
วิชาการของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

สาขาวิชา

ระดับคะแนน
12
(สูง)

1.พัฒนาคุณวุฒิ
และตาแหน่ง
ทางวิชาการของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

1.การได้รับ
คะแนนการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ทางด้านคุณวุฒิ
และตาแหน่งทาง
วิชาการของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตรสูงขึ้น

สาขาวิชา

ระดับคะแนน
12
(สูง)

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
คุณวุฒิและตาแหน่งทาง 1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิและ
วิชาการของอาจารย์
ตาแหน่งทางวิชาการอาจารย์ให้
ประจาหลักสูตรยังไม่ เป็นไปตามการประเมินคุณภาพ
ครอบคลุมการผ่านการ การศึกษา
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบ
บางแขนงวิชาของ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
หลักสูตร ไม่เป็นไปตาม พัฒนาคุณวุฒิให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. มาตรฐาน สกอ. (TQF)
(TQF) (ในด้านคุณวุฒิ
ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร)

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ งบประมาณ
/โครงการ/กิจกรรม
การควบคุม
1.จัดแผนระยะสั้น-ยาวของ
การพัฒนาคุณวุฒิและ
ตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

1.พัฒนาคุณวุฒิ
และตาแหน่ง
ทางวิชาการของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ความตระหนักให้อาจารย์
พัฒนาคุณวุฒิให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน สกอ. (TQF)

คุณวุฒิของ
อาจารย์ประจา
เป็นไปตาม
มาตรฐาน สกอ.
(TQF)

โครงการพัฒนา
อาจารย์
สาขาวิชาการ
ออกแบบเพื่อ
เข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
50,000 บาท

RM2_NSRU

ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
/KPI
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

1.การผ่านการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา
ทางด้านคุณวุฒิ
และตาแหน่งทาง
วิชาการของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

สาขาวิชา

ระดับคะแนน
12
(สูง)

คุณวุฒิของ
ต.ค.57อาจารย์ประจา ก.ย. 58
เป็นไปตาม
มาตรฐาน สกอ.
(TQF)

อาจารย์
ทุกท่าน

ระดับคะแนน
12
(สูง)

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขาดกิจกรรมที่ส่งเสริม 1. เน้นให้นาโครงงานที่เน้น
ทักษะวิชาชีพ
ทักษะวิชาชีพเข้ามาร่วมกับวิชา
หลัก
2. ใช้งานวิจัยภายนอกและ
ภายในเข้ามาร่วมกับวิชาหลัก
3. ส่งเสริมให้มีการนาผลงาน
ออกเวทีประกวดทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานเอกชน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
คุณวุฒิและตาแหน่ง
1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิ
ทางวิชาการของ
และตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ประจา
อาจารย์ให้เป็นไปตามการ
หลักสูตรยังไม่
ประเมินคุณภาพทางการศึกษา
ครอบคลุมการผ่านการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ งบประมาณ
/โครงการ/กิจกรรม
การควบคุม
1. ส่งเสริมนาเสนอผลงาน
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ออกงานวันนักประดิษฐ์ทุก
ปี
2. ส่งเสริมอาจารย์ประจา
สาขาเข้าหางานวิจัยและ
งานบริการวิชาการทั้ง
หน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก

1. เพื่อนา
วิธีการสอนแบบ
บูรณาการกับ
งานวิจัยร่วมกับ
วิชาหลัก
2. เพื่อนา
ผลงานไป
นาเสนอต่อ
หน่วยงานต่างๆ

1.จัดแผนระยะสั้น-ยาวของ
การพัฒนาคุณวุฒิและ
ตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

1.พัฒนาคุณวุฒิ
และตาแหน่ง
ทางวิชาการของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ตามโครงการที่
จัดตั้ง
งบประมาณ
ส่งเสริม
กิจกรรม

RM2_NSRU

ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
/KPI
ดาเนินงาน
1. มีผลงานเข้า
ร่วมกับ
หน่วยงาน
ภาครัฐและ
หน่วยงาน
เอกชนทุกปี

1.การผ่านการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ทางด้านคุณวุฒิ
และตาแหน่ง
ทางวิชาการของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ต.ค.57ก.ย. 58

หมายเหตุ

อาจารย์ใน
สาขา

ระดับคะแนน
16
(สูงมาก)

คณะ
อาจารย์
ประจา
สาขาวิชา

ระดับคะแนน
25
(สูงมาก)

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของ งบประมาณ
/โครงการ/กิจกรรม
การควบคุม

ตัวชี้วัดโครงการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
/KPI
ดาเนินงาน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
บุคลากรสายสนับสนุน จัดทาแผนอัตรากาลัง
ในห้องปฏิบัติการไม่
เพียงพอ

RM2_NSRU

หมายเหตุ

ระดับคะแนน
20
(สูงมาก)

ชื่อผู้รายงาน (....................................................)
ตาแหน่ง
……………/………………/……………

เอกสารหมายเลข ๕

เอกสารหมายเลข ๖

