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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. อาจารย์กรรณิการ์  มิ่งเมือง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ  
๑๑. อาจารย์ชัชชัย  เขื่อนธรรม หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๒. อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๓. อาจารย์เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๔. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ชื่นจิต  พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กรรมการ 
๑๗. อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม (แทน) หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๘. อาจารย์เพียงพิศ ชะโกทอง (แทน) หัวหน้าสาขาวิชา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี 
๒. นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๓. นางอุทุมพร ธะในสวรรค์ นักวิชาการศึกษา 
๔. นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. อาจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา ติดภารกิจ 
 

 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๙.๑๕ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๑.๑ การพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน 
เนื่องด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัทแอปเปิล จะมาแนะน าวิธีการใช้ Application I-Tunes 

U ส าหรับ Ipad, Iphone ในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเพ่ือสร้างสื่อการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๒๕ อาคาร 
๑๑ ชั้น ๒ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจสามารถลงชื่อเข้ารับการอบรมและสามารถน า 
Ipad, Iphone มาเองหรือขอยืมจากผู้จัดงานซึ่งจะจัดเตรียมมาจ านวน ๒๐ เครื่อง 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)  
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 
    หน้า ๒ จาก ๔. อาจารย์เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล  

เป็น ๓. อาจารย์เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล  
จาก ๕. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์  
เป็น ๔. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ ร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี ๒๕๕๘   
 ประธานมอบให้นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น าเสนอร่างแผนบริหาร
จัดการความเสี่ยงประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๒) ซึ่งที่ประชุมได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกปัจจัย
ความเสี่ยงในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ น ามา
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ จ านวน ๓ ด้าน ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา 
 มติที่ประชุม วาระการประชุม มีข้อแก้ไข ดังนี้  
    หน้า ๓  จาก ๓.๑ ร่างแผนบริการจัดการความเสี่ยง ประจ าปี ๒๕๕๘ 
     เป็น ๓.๑ ร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจ าปี ๒๕๕๘ 
  ที่ประชุมพิจารณาร่างแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบตามร่าง
ที่น าเสนอ โดยมีการปรับปรุงเล็กน้อยตามความเหมาะสมของบริบท ดังนี้  
 ความเสี่ยงด้านที่ ๑ ให้แยกออกเป็น ๒ เรื่อง คือ  ๑) จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ใน
แผน ระบุตัวชี้วัด จ านวนนักศึกษาแรกเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ และ ๒) นักศึกษามีจ านวนตกออกสูง ระบุตัวชี้วัด 
จ านวนนักศึกษาตกออกลดลงร้อยละ ๑๐         
 ส่วนความเสี่ยงด้านที่ ๒ และด้านที่ ๕ ที่ประชุมเห็นชอบตามร่างที่น าเสนอ  
 เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามมติที่ประชุมและจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจ าปี พ .ศ. 
๒๕๕๘ เสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
 



 ๓.๒ การติดตามความก้าวหน้าการจัดงานเปิดบ้านเทคโนโลยี 
 ประธานขอให้แต่ละฝ่ายรายงานความก้าวหน้าของการจัดงานเปิดบ้านเทคโนโลยี 

 มติที่ประชุม การด าเนินงานมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ดังนี้ 
ประธานได้แจ้งให้ทราบว่าได้ด าเนินการติดต่อประสานงานไปยังส านักงานเขตการศึกษาที่ ๔๒ 

และโรงเรียนมัธยมต่างๆ ให้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมและเข้าร่วมงาน ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ 
ฝ่ายจัดนิทรรศการและสถานที ่อาจารย์ชัชชัย เขื่อนธรรม ได้แจ้งว่าจะมีการจัดท าบันทึกข้อความ

ถึงฝ่ายอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยให้อ านวยความสะดวกในการติดตั้งระบบไฟฟ้าและขนย้ายบอร์ดในการจัด
สถานที ่และจัดเตรียมโต๊ะส าหรับการจัดพื้นที่ของทุกสาขาวิชา 

ฝ่ายเอกสารและงานประชาสัมพันธ์ อาจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมือง ได้แจ้งว่าป้ายไวนิลที่จะติดตั้งบน
เวทีและบริเวณหน้าประตูหอประชุมจัดท าเสร็จแล้วเหลือส่วนป้ายประชาสัมพันธ์หน้างานซึ่งก าลังด าเนินการ
ติดตาม  

อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา ได้แจ้งว่ามอบให้คุณเยาวเรศ ภูเมืองปานจัดท าแบบสอบถามและ
จัดท าหนังสือขอบคุณโรงเรียน คุณอุทุมพร ธะในสวรรค์ รับลงทะเบียนหน้างาน คุณสมลักษณ์ โพธิ์ใบ รับสมัคร
โควตา ส่วนแผ่นพับประชาสัมพันธ์คณะฯ อยู่ระหว่างการจัดท าจะแล้วเสร็จสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ พวงกุญแจของที่
ระลึกก าลังอยู่ระหว่างจัดท าเช่นกัน ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงานได้ตามความเหมาะสม 

เอกสารและของที่ระลึกที่จะมอบให้อาจารย์ของแต่โรงเรียนที่เข้าร่วมงาน คือ แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์คณะฯ ใบสมัครโควตาและแก้วน้ า และมีการจัดเตรียมเอกสารให้อาจารย์และนักเรียนกรอกข้อมูล 
เช่น อีเมล์ เฟสบุ๊ค ของโรงเรียนและของนักเรียน เป็นต้น 

โรงเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมงาน ขณะนี้มีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โรงเรียน
สวนกุหลาบ (จิระประวัติ) นครสวรรค์ และโรงเรียนไพศาลีพิทยา ส่วนนักเรียนผู้เข้าแข่งขันอยู่ระหว่างการคัดเลือก
จากโรงเรียนและให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  

ส่วนสาขาวิชามีการจัดเตรียมการแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษา การน าเสนอวีดิทัศน์
แนะน าสาขา แข่งขันตอบปัญหา เล่นเกมส์ 

ฝ่ายจัดกิจกรรมนันทนาการและพิธีการ  ได้จัดท าร่างก าหนดการกิจกรรมแล้วซึ่งจะน าเสนอ
คณะกรรมการภายหลัง ส่วนค ากล่าวรายงานมอบให้คุณกมลลักษณ์ พงษ์พรต เป็นผู้ด าเนินการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ แจ้งว่าจะมีการรับสมัครนักศึกษาโควตาในงานนี้ด้วย 
ประสานงานฝ่ายเอกสารช่วยจัดเตรียมความพร้อมของเอกสารและการอ านวยความสะดวก  

ข้อเสนอแนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม เสนอว่าควรจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
หนา้มหาวิทยาลัยและควรมีป้ายบอกทางมายังสถานที่จัดงานด้วย 

ประธานแจ้งว่าหากมีความคืบหน้าในการจัดงานให้สื่อสารผ่านทางไลน์กลุ่มผู้บริหาร 
 ๓.๓ แผนการรับนักศึกษา ปี ๒๕๕๙ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ ให้ที่ประชุมพิจารณาแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษา ในระยะ ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๓) (เอกสารหมายเลข ๓) ซึ่งได้ปรับปรุงจากการประชุมครั้งที่ 
๓/๒๕๕๘ เมื่อที่ประชุมพิจารณาแล้วจะน าส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือน าแผนการรับนักศึกษา
เข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 

 มติที่ประชุม เห็นชอบตามแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ในระยะ ๕ ปี        
(ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๓) โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้  หน้า ๑  ล าดับที่ ๑ ช่องที่ ๓ จาก (งต่อเนื่อ) เป็น (ต่อเนื่อง) 

      ล าดับที่ ๓ ช่องที่ ๕ ให้ตัด ปกติและเทียบโอนรวม 
     หน้า ๒  ล าดับที่ ๘ ช่องที ่๕ ให้ตัด ปกติและเทียบโอนรวม 

  ข้อเสนอแนะ ประธานแจ้งว่าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงและด าเนินการเปลี่ยนเป็นหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตซึ่ง



อาจจะไม่ทันรอบการอนุมัติ  ในรอบนี้จึงขอให้ใช้ชื่อหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตซึ่งผ่านการตรวจแก้จากส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อน ส่วนการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรขอให้ด าเนินการในรอบการอนุมัติถัดไป 
และเล่มหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วจะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ หากมีการแก้ไขจะด าเนินการหลังจากผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
แล้ว  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ ขอให้สาขาวิชาส่งตัวแทนสาขาวิชาละ ๒ ท่าน เข้า
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือรับทราบผลการพิจารณาหลักสูตร จัดเตรียมเล่มหลักสูตรจ านวน ๑๕ เล่ม 
เพ่ือน าส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และจัดเตรียมอีกอย่างน้อย ๕๕ เล่ม เพ่ือด าเนินการในแต่ละ
ขั้นตอน 
 ประธานเสนอว่าบ่ายวันนี้ ให้ทุกสาขาวิชาช่วยกับพิจารณารูปแบบการจัดท า เพ่ือให้มีแนว
ทางการด าเนินการในทิศทางเดียวกัน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑ ผู้ก ากับตัวบ่งช้ี/ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพ 
   อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ให้ที่ประชุมพิจารณาผู้
ก ากับตัวบ่งชี้/ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้รับผิดชอบด าเนินการตามองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ (เอกสารหมายเลข ๔)  

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเอกสารหมายเลข ๔ และขอเพ่ิมเติมผู้จัดเก็บข้อมูลและ
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๔ เพ่ิม อาจารย์ชื่นจิต พงษ์พูล และ นางธนิษฐา ปานทิม 
องค์ประกอบที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๓ เพ่ิม ดร.ศรัณยา เพ่งผล 
องค์ประกอบที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ เพ่ิม ดร.ศรัณยา เพ่งผล 
องค์ประกอบที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ข้อ ๑-๖ เพ่ิม อาจารย์ชัชชัย เขื่อนธรรม 
   ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ข้อ ๗ และ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ เพ่ิม อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ รายงานการใช้เงินงบประมาณคณะฯ รอบ ๖ เดือน 
 อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอรายงานการใช้เงินงบประมาณของ
คณะฯ รอบ ๖ เดือน (เอกสารหมายเลข ๕) ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๕๐.๗๐  
 ส่วนคณะฯ มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการที่ ๖ พัฒนานักศึกษา เบิกใช้ร้อยละ ๐.๙๓ 
 โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณมากที่สุดคือ โครงการที่ ๔ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาทางวิศวกรรม 
เบิกใช้ร้อยละ ๙๙.๕๓ และ โครงการที่ ๕ จัดซื้อครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการสาขาวิชาการ
ออกแบบ เบิกใช้ร้อยละ ๙๘.๕๔ 
 ส่วนสาขาวิชา มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 
 โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณน้อยที่สุดคือ โครงการที่ ๙ พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการสาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม เบิกใช้ร้อยละ ๓๑.๘๕ 
 โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณมากที่สุดคือ โครงการที่ ๑๔ พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เบิกใช้ร้อยละ ๘๓.๙๙ 
  
 



 ส่วนโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 ประธานได้แจ้งว่าหลักสูตรที่ไม่ได้อยู่ในรายงาน คือ หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่พิจารณาใหม่จึงไม่ได้ถูกก าหนดไว้ ขอให้ด าเนินการเบิกจ่ายตามขั้นตอน 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบตามรายงาน  
 ข้อเสนอแนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม ได้เสนอว่าควรรายงานผลไปยังสาขาวิชา
ด้วยเพื่อเร่งรัดในส่วนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้ 
 ไตรมาสที่ ๑ มีการด าเนินการ ๕๔ กิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ ๙ กิจกรรม ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
๑ กิจกรรม แล้วเสร็จแต่ยังไม่ส่งแบบประเมินผล ๑๒ กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ ๒๗ กิจกรรม 
 ไตรมาสที่ ๒ มีการด าเนินการ ๕๖ กิจกรรม บรรลุวัตถุประสงค์ ๗ กิจกรรม ไม่มีกิจกรรมที่ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วเสร็จแต่ยังไม่ส่งแบบประเมินผล ๑๗ กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ ๓๑ กิจกรรม 
 ส่วนสาขาวิชาที่ยังไม่ส่งแบบประเมินผลกิจกรรมเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ที่ประชุมมีมติให้
จัดท าบันทึกข้อความติดตามทวงถามไปยังสาขาวิชา 
 ๕.๒ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 
 ประธานได้สอบถามความคิดเห็นของที่ประชุมเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖๔) ที่จะจัดท าใน ปี ๒๕๕๙ ว่าในระยะ ๔-๕ ปีข้างหน้า แต่ละท่านมีความคิดเห็นหรือเป้าหมายอย่างไร และ
ต้องการปรับวิสัยทัศน์ของคณะฯ (เอกสารหมายเลข ๖) หรือไม ่
 มติที่ประชุม   อาจารย์อาสาฬส์ อุตตาลกาญจนา หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม เสนอให้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและภูมิทัศน์ของคณะฯ เพ่ือปรับภาพลักษณ์ของคณะฯ ให้ดีขึ้น 
 อาจารย์เพียงพิศ ชะโกทอง ตัวแทนสาขาวิชาการออกแบบ เสนอให้ปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตทั้ง
ในด้านภาพลักษณ์และพฤติกรรมส่วนตัว เน้นการประชาสัมพันธ์คณะฯ ให้เป็นที่รู้จักผ่านสื่อต่างๆ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี เสนอว่าควรสร้างความมั่นคงให้กับอาจารย์ในคณะฯ ในด้าน
ต าแหน่งทางวิชาการและงานวิจัย 
 อาจารย์ชัชชัย เขื่อนธรรม เสนอว่าในอนาคตคณะฯ ควรจะมีความเป็นเลิศในด้านที่เชี่ยวชาญ
เพ่ือให้เป็นที่จดจ าของบุคคลภายนอก จัดหาช่องทางให้นักศึกษามีโอกาสได้แสดงความเชี่ยวชาญและผลงานต่างๆ 
และต้องประชาสัมพันธ์ความส าเร็จของนักศึกษา เช่น รางวัลจากการประกวด หรือ ผลงานต่างๆ ที่สร้างชื่อเสียง 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม เสนอว่าให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเป็นที่พ่ึงของชุมชน 
 อาจารย์เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล เสนอว่าต้องพัฒนาคณะฯ ให้เป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ที่
นักเรียนนักศึกษาต้องการเข้าศึกษาต่อ ด้วยการสร้างชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศเฉพาะทางและมีความสามารถด้าน
การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
 อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา เสนอว่าควรพัฒนาระบบสหกิจศึกษาและฝึกการน าเสนอ การพูด 
 อาจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมือง เสนอว่าควรพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ชัดเจนตามแผนการ
ศึกษา  
 อาจารย์ชื่นจิต พงษ์พูล เห็นด้วยกับอาจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมือง และควรเพ่ิมความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน อุปกรณ์ต่างๆ ต้องพร้อมใช้ 
 ดร.ศรัณยา เพ่งผล เสนอว่าควรสร้างบริการวิชาการที่ตอบสนองท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นการ
สร้างความเชื่อม่ันให้กับท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ  
 ประธานสรุปข้อเสนอ เห็นว่าควรปรับปรุงภาพลักษณ์ ภูมิทัศน์ของคณะฯ ก่อน และปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการ จัดเตรียมความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน ผลักดันให้อาจารย์พัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๕ คน ปรับปรุงภาพลักษณ์นักศึกษาให้มีคุณภาพมากข้ึน 
 มติที่ประชุมให้คงวิสัยทัศน์เดิมไว้และถือปฏิบัติตามที่ได้ก าหนด 



 ๕.๓ กลไกที่จะขับเคลื่อนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประธานเสนอว่าคณะฯ ต้องสร้างสัญลักษณ์หรือตราสินค้าของคณะฯ ผ่านบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน และพัฒนาต่อไปในด้านกระบวนการเรียนการสอน ปรับปรุงแผนการสอนให้ตรงกับหลักสูตร 
พัฒนาสื่อการสอนให้ทันสมัย มีการจัดท างานวิจัยและบริการวิชาการท่ีตอบสนองกับท้องถิ่น สาขาวิชาสร้างจุดเด่น
ของตนเองเพ่ือพัฒนาต่อเนื่อง ประชาสัมพันธ์คณะฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างขวาง เพ่ิมศักยภาพด้านการเรียนการสอน
ด้วยการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ สร้างจิตส านึกการตรงต่อเวลาทั้งของอาจารย์และนักศึกษา เน้น
ความสะอาดของอาคารสถานที่  
 มติที่ประชุม   เห็นชอบตามท่ีเสนอและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการน าไปด าเนินการ 
 ข้อเสนอแนะ อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ เสนอว่าการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสามารถจัดท า
ได้ แต่การเพ่ิมห้องปฏิบัติการให้ค านึงถึงผลกระทบกับจ านวนห้องเรียน 
 และแจ้งเรื่องครุภัณฑ์ที่จะต้องน าส่งรายละเอียดให้เร่งด าเนินการเนื่องจากใกล้ครบก าหนดการส่ง  
 ๕.๔ การพิจารณาผลการเรียน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาบันทึก
ผลการเรียน ฉบับที่ ๕ ประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (เอกสารหมายเลข ๗) 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบผลการเรียนตามบันทึก และมีขอ้แก้ไข ดังนี้ 
หน้า ๓ จาก วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็น วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ ขอให้ทุกสาขาวิชาเร่งด าเนินการกับผลการเรียนที่ติด I 

และแจ้งเอกสารก าหนดการส่งเกรดและ มคอ. ๕, ๖ และ ๗ ภาคการศึกษาท่ี ๒/๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

๖.๑ ห้องสมุดภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณีได้แจ้งว่าห้องสมุดภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด าเนินการเสร็จ

แล้ว และได้น าโครงการ งานวิจัยมาจัดเก็บไว้ หากสาขาวิชาใดต้องการน าผลงานมาจัดเก็บไว้ให้แจ้งด าเนินการ 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 ๖.๒ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ประธานแจ้งว่าเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ก าลังจัดท าขอให้ค านึงถึงความสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะฯ โดยมอบให้อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ เป็นผู้น าด าเนินการและจะน ามา
พิจารณาร่วมกันอีกครั้งในการประชุมคณะฯ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น. 
 
 

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



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธาน
กรรมการ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ รองคณบดี กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตต ิ ก าแพงเศรษฐ หัวหน้าภาควิชา กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม หัวหน้าภาควิชา กรรมการ 
๕. อาจารย์ทรงศักดิ์   มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๖. อาจารย์มาศสกุล  ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๗. ดร.ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๘. อาจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ  
๙. อาจารย์กรรณิการ์  มิ่งเมือง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ  
๑๐. อาจารย์ชัชชัย  เขื่อนธรรม หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๑. อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๒. อาจารย์ชื่นจิต  พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กรรมการ 
๑๔. อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม (แทน) หัวหน้าสาขาวิชา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั พะยิ้ม ผู้ด าเนินโครงการปฏิบัติการทางด้านศิลปะและ
การออกแบบ ครั้งที่ ๕ 

๒. นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. อาจารย์นัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ รองคณบดี ติดภารกิจ 
๒. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช ์ รอดชื่น รองคณบดี ติดภารกิจ 
๔. อาจารย์เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชา ติดภารกิจ 

 ๕. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา ติดภารกิจ 
 

 
 
 
 
 
 



 
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๕ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๑.๑ รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จากผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมโดยผู้ประเมินภายนอก (เอกสารหมายเลข ๑) มีค าถามว่าอะไรคือตัวบ่งชี้คุณภาพนักศึกษาหรือ
บัณฑิตคณะฯ ส่วนข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินฯ มีดังนี้คือ การออกแบบการเรียนรู้ ด้านผลการเรียนรู้ยัง
เป็นผลการเรียนรู้ในระดับหลักสูตร จะเห็นความไม่สอดคล้องกันระหว่าง มคอ.๒ และ มคอ.๓ ด้านการจัดการ
เรียนรู้ให้น้ าหนักของความรู้สูง ท าให้เกิดแนวโน้มว่า “เรียนเพ่ือสอบ” ด้านผลการเรียนรู้ทักษะให้ความส าคัญน้อย 
บางรายวิชาทักษะพิสัยหายไป การเรียนรู้ควรเปลี่ยนแปลงจากการเรียนเพ่ือสอบเป็นการเรียนเพ่ือสร้างสมรรถนะ 
ด้านทักษะทางปัญญาให้ความส าคัญน้อยเช่นกัน และด้านสัดส่วนน้ าหนักผลการเรียนรู้ควรเป็นหลักส าคัญในการ
ออกแบบการเรียนรู้ซึ่งเป็นการก าหนดเป้าหมายหลักในการวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้ไว้ก่อนและก าหนดน้ าหนัก
ตามความเหมาะสมของรายวิชาโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นๆ 

นอกจากนี้ ผู้ประเมินภายนอกยังชี้ให้เห็นจุดอ่อนและจุดที่ควรพัฒนาของแต่ละสาขาว่าด้านการ
ออกแบบการเรียนรู้ที่เป็น Active leaning ยังไม่มีการรายงานผลที่ชัดเจน คณะฯ ควรมีการพัฒนาการเรียนรู้แบบ 
Problem-based learning ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติหรือโครงงาน (Project-based) ด้านการพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษา ควรมีความร่วมมือระหว่างอาจารย์ด้วยกัน อาจารย์กับนักศึกษา และระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของผลการเรียนรู้ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
ข้อเสนอแนะ อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ เสนอว่าคณะฯ ควรมีการจัดอบรมการ

ออกแบบการเรียนรู้หรือฝึกทักษะให้กับอาจารย์ในคณะฯ เป็นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มากขึ้น 
๑.๒ การส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม Active Learning ของส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 
เนื่องด้วยจากการประชุมครั้งที่ ๒ คณะฯ มีมติส่งบุคลากร ๓ ท่านเข้าร่วมกิจกรรม Active 

Learning ณ ประเทศมาเลเซีย คือ อาจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมือง อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม และอาจารย์ปิยะกิจ  
กิจติตุลากานนท์ แต่เนื่องจากอาจารย์ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ แจ้งสละสิทธิ์ คณะฯ จึงประกาศให้ผู้สนใจสมัคร
และเข้ารับการสัมภาษณ์ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
๑.๓ ผลการพิจารณาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
ผลการพิจารณาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของคณะฯ ซึ่งได้เสนอชื่อคุณสุพจน์ โคมณี เกษตรกรในอ าเภอ

ชุมแสง สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้สมควรได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขา
เกษตรศาสตร์ 



มติที่ประชุม รับทราบ  
๑.๔ ผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๗ 
ประธานมอบให้นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงผลการประเมินโครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๕๗ (เอกสารหมายเลข ๒) ซึ่งมีจ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการทั้งสิ้น ๑๓๗ กิจกรรม 
บรรลุผลการด าเนินงาน ๑๑๙ กิจกรรมและไม่บรรลุผลการด าเนินงาน ๑๘ กิจกรรม แยกประเภทการเบิกใช้
งบประมาณได้ ๘ ประเภท โดยการพัฒนา/สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีการเบิกใช้งบประมาณมากที่สุด 
จากเอกสารจะเห็นว่าข้อมูลจากแบบประเมินโครงการฯ ที่สาขาวิชาจัดส่งมาไม่ตรงกับรายงานการเงินเนื่องจาก
สาขาวิชาเบิกจ่ายจริงตามรายงานการเงินแต่อาจจะแจ้งจ านวนการเบิกจ่ายในแบบประเมินโครงการฯ ไม่ตรงกับ
การเบิกจ่ายท าให้ผลการรายงานน้อยกว่าความเป็นจริง 

กิจกรรมที่ไม่บรรลุผลการด าเนินงานแยกได้เป็น ผลการด าเนินงานแล้วเสร็จแต่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
๗ กิจกรรม ยังไม่ส่งแบบประเมิน ๗ กิจกรรม และไม่ได้ด าเนินการ ๔ กิจกรรม ขอความร่วมมือให้สาขาวิชาที่ยังไม่
ส่งแบบประเมินน าส่งอีกครั้งหนึ่ง 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สาขาวิชาใดที่ด าเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้ส่งแบบประเมิน
โครงการฯ ที่ฝ่ายแผนและส่งเล่มรายงานที่ฝ่ายประกันคุณภาพหรือจัดท าท้ังสองส่วนมาในเล่มเดียวกัน 

มติที่ประชุม รับทราบและที่ประชุมแลกเปลี่ยนในประเด็นการรายงานแบบประเมิน
โครงการฯ ว่าควรมีวิธีการที่จะสามารถสรุปการใช้งบประมาณแต่ละโครงการได้อย่างถูกต้อง โดยเบื้องต้นขอความ
ร่วมมือสาขาวิชาให้จัดส่งแบบประเมินเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ๒ สัปดาห์ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องหากมี
การแก้ไขสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ท าการเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนแบบเอกสารต่างๆ สามารถคัดลอกได้จากหน้าเวป
คณะฯ และจะมีการปรับปรุงแบบขออนุมัติโครงการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ด้านประกันคุณภาพเมื่อด าเนินแล้ว
จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ข้อเสนอแนะ ประธานเสนอว่าในการจัดท าแผนฯ ปีงบประมาณถัดไป โครงการใดที่สามารถ
จัดร่วมกันได้ ควรน ามาพิจารณาจัดท าเป็นแผนเดียวกันและเบิกจ่ายตามระเบียบเป็นการลดขั้นตอนการท างาน
และไม่เกิดการซ้ าซ้อนด้านเอกสาร ซึ่งในรายละเอียดจะมีการพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการจัดท างบประมาณปี
ถัดไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 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. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การจัดงานเปิดบ้านเทคโนโลยี 
 ประธานแจ้งก าหนดการจัดงานเปิดบ้านเทคโนโลยีในวันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ การประชุม
วันนี้จะเป็นการสรุปกิจกรรมเพื่อเชิญโรงเรียนมัธยมเข้าร่วม โดยกิจกรรมหลักของแต่ละสาขาวิชาและพิธีเปิดจะจัด
ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ และในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นการจัดงาน Art & Design เป็นหลัก ส่วนการ
แสดงผลงานของนักศึกษาจะจัดต่อเนื่องทั้งสองวัน  
 มติที่ประชุม  สาขาวิชาได้แจ้งรายชื่อกิจกรรมกับคณะฯ เพื่อท าหนังสือเชิญโรงเรียนมัธยมเข้า
ร่วมแล้ว โดยสาขาเกษตรศาสตร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารจัดกิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา ประกวดจัดตู้ปลาสวยงาม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์จัดเกมส์หอคอยหนังสือพิมพ์ สาขาวิชา



เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ สาขาวิชาการออกแบบจัดกิจกรรมประกวดวาด
ภาพ และในเบื้องต้นที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดเตรียมทีมงานในแต่ละส่วน และในวันจันทร์ที่   
๑๑ พฤษภาคมนี้จะมีการประชุมสรุปการจัดงานทั้งหมดอีกครั้ง 
 ๓.๒ การจัดท านามบัตร 
 ประธานได้น าตัวอย่างนามบัตรให้ที่ประชุมพิจารณาและแจ้งว่าอาจารย์หลายท่านได้ส่งข้อมูลมา
ให้คุณเยาวเรศ ภูเมืองปาน เพ่ือจัดท านามบัตรแล้ว ขอให้อาจารย์ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลรีบด าเนินการเนื่องจากคณะฯ 
จะจัดท าและส่งมอบให้อาจารย์ท่านละ ๒๐ ใบในการประชุมครั้งต่อไป 

 มติที่ประชุม เห็นชอบและด าเนินการ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 
   ตัวย่อต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จาก Assist Prof. เป็น Asst. Prof. 
ข้อเสนอแนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เสนอว่าควรใช้อีเมลล์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและขอให้ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ว่า
ถูกต้องหรือไม ่
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ หลักสูตรที่ได้รับการแก้ไขเบื้องต้นจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ประธานแจ้งว่า มคอ.๒ ของทุกสาขาวิชาด าเนินการเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างกระบวนการ
ตรวจสอบจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เนื่องจากปัจจุบันหากไม่ผ่านการตรวจสอบจากส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะไม่สามารถน าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการได้ ดังนั้น ขอให้ทุกสาขาวิชาส่งตรวจ
ก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาตรวจหลักสูตรแล้วจะไม่
สามารถแก้ไขย้อนหลังได้ หลังจากนั้นจึงจะน าเข้าสู่การกระบวนของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบให้ทุกหลักสูตรติดตามผลการตรวจสอบจากส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนและน าส่งให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนเข้าสู่กระบวนการต่อไป และการน าเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ขอให้ทุกสาขาวิชาเตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลคณะกรรมการด้วย 
 ๕.๒ การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงเพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ๒๕๕๘ 
 ประธานมอบให้นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจงการวิเคราะห์ปัจจัยความ
เสี่ยงเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๔) ซึ่งจากเอกสารได้สรุปปัจจัยความ
เสี่ยงของแต่ละสาขาซึ่งมีระดับคะแนนสูงในแต่ละด้าน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกน ามาจัดท าแผนความเสี่ยง
ของคณะฯ 
 มติที่ประชุม   พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงทั้ง ๕ ด้านของแต่ละสาขา เห็นชอบให้น าปัจจัยความ
เสี่ยง ๓ ด้านไปจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 
 ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน เห็นชอบให้น าปัจจัยความเสี่ยงเรื่อง
จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแผนและมีจ านวนตกออกสูง ก าหนดระดับคะแนน ๒๐ มาจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงของคณะฯ 
 ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่ ) เห็นชอบให้น าปัจจัยความเสี่ยง ๒ เรื่อง ๑) พ้ืนที่การใช้งานอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ
และช ารุดทรุดโทรม ก าหนดระดับคะแนน ๒๕ และ ๒) อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการ
ไม่เพียงพอ ก าหนดระดับคะแนน ๑๖ มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 



 ด้านที่ ๕ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล เห็นชอบให้น าปัจจัยความ
เสี่ยงเรื่อง คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ก าหนดระดับคะแนน ๑๒ มาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 
 โดยให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการสรุปตามมติที่ประชุมและน าร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 
๒๕๕๘ ให้ที่ประชุมพิจาณาในครั้งต่อไป 
 ๕.๓ แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้เสนอแบบรายงานสรุป
แผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๕) ให้แต่ละสาขาวิชาพิจารณาความถูกต้อง 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบตามแบบรายงานสรุปแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
โดยมีสาขาวิชาที่รอการยืนยันความถูกต้อง คือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการ
ผลิต ไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงไฟฟ้าอุตสาหกรรมและแขนงอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
 ๕.๔ การพิจารณาผลการเรียน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาบันทึก
ผลการเรียน ฉบับที่ ๔ ประจ าภาคเรียนที่ 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
อาจารย์ในสาขาวิชาไม่ส่งผลการเรียนตามก าหนด ให้หัวหน้าสาขาจัดท าบันทึกถึงอาจารย์ท่านนั้นและคณะฯ เพ่ือ
เป็นหลักฐานการติดตามผลการเรียน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
๖.๑ ผลการเสนอนักวิจัยดีเด่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ได้แจ้งว่าคณะได้เสนอ

ชื่ออาจารย์ถิรายุ ปิ่นทองและ ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ เป็นนักวิจัยดีเด่น ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการด าเนินงาน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 ๖.๒ การของบประมาณการวิจัยในเขตพื้นที่ 
 เนื่องจากสถาบันวิจัยจะก าหนดเขตพ้ืนที่การวิจัยเพ่ือสร้างต้นแบบงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ท า
ให้การของบประมาณวิจัยที่เน้นเขตพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยขออนุมัติได้ง่ายขึ้น 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
  

เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

RM1_NSRU 
การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ 1/2558 
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 

เอกสารหมายเลข ๒ 



ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง(คะแนน) 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในแผนและมีจ านวนตก
ออกสูง 

 

5 4 20 1. สร้างจุดเด่น ประชาสัมพันธ์ผลงานของ
สาขาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
2. ส่งเสริมระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ความร่วมมือของอาจารย์ผู้สอน 
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการเรียนปรับ
พ้ืนฐาน 
4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน 
5. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาด้าน
ต่างๆ  

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
     ความเสี่ยง 

ต.ค. 57 – ก.ย. 
58 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

น าไปจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง 
(RM2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RM1_NSRU 



ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง(คะแนน) 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

1. พ้ืนที่การใช้งานอาคาร สถานที่ 
ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและ
ช ารุดทรุดโทรม 

5 5 25 1. จัดสรรพื้นที่ให้ใช้งานคุ้มค่ามากที่สุด 
2. จัดโครงการ 5ส 
3. ก าหนดรอบการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4. ในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง มีการ
ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขอย่าง
รวดเร็วพร้อมติดป้ายเตือน 
5. จัดเตรียมอุปกรณก์ารปฐมพยาบาล
เบื้องต้นในสภาพที่พร้อมใช้ 

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
     ความเสี่ยง 

ต.ค. 57 – ก.ย. 
58 

คณะฯ 
อาจารย์ประจ า
สาขาวิชา 

น าไปจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง 
(RM2) 

2. อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการ
เรียนในรายวิชาปฏิบัติการไม่
เพียงพอ 

4 4 16 1. ตรวจสอบห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ วัสดุทดลอง ที่ยังใช้งานได้เพ่ือ
ปรับปรุงซ่อมแซม 
2. บ ารุงรักษา ซ่อมแซมตามระยะเวลา 
3. ทบทวนแผนความต้องการ
ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุ
ทดลองให้สอดคล้องกับความต้องการ 
4. จัดสรรงบประมาณของสาขาและ
จัดหารายได้เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
วัสดุทดลองเพ่ิม 
5. สร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ
หรือภาครัฐ ในการขอใช้เครื่องมือ 

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
     ความเสี่ยง 

ต.ค. 57 – ก.ย. 
58 

มหาวิทยาลัย 
คณะ 
อาจารย์ประจ า
สาขาวิชา 

น าไปจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง 
(RM2) 

RM1_NSRU 



 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ และแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

ปัจจัยความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง(คะแนน) 

แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 
การตอบสนอง 

ความเสี่ยง 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

โอกาส 
ความ
รุนแรง 

ระดับ 

คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่
ครอบคลุมการผ่านการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

3 4 12 1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์ให้เป็นไป
ตามการประเมินคุณภาพการศึกษา2. 2. 
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสนับสนุน
การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการและศึกษาต่อ
ปริญญาเอก  

 การยอมรับ 
 การลด/ควบคุม 
 การยกเลิก 
 การถ่ายโอน 
     ความเสี่ยง 

ต.ค. 57 – ก.ย. 
58 

สาขาวิชา น าไปจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง 
(RM2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RM1_NSRU 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ร่าง) RM2_NSRU 
แผนบริหารความเสี่ยง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ 1/2558 
วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 



ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2558 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด

โครงการ /KPI 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

จ านวนนักศึกษาเข้า
น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ใน
แผนและมีจ านวนตก
ออกสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สร้างจุดเด่น ประชาสัมพันธ์
ผลงานของสาขาให้เป็นที่รู้จัก
มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ส่งเสริมระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาและความร่วมมือของ
อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 

1. พัฒนาและเพ่ิมช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ให้
หลากหลาย 
- โครงการประชาสัมพันธ์ของ
สาขาวิชาต่างๆ 
- โครงการบริการข้อมูล
ข่าวสาร ให้ค าปรึกษาและ
แนะแนว 
- โครงการส่งเสริมการ
ประกวดและน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและ
อาจารย์ 
- การจัดงานเปิดบ้าน
เทคโนโลยี 
2. จัดท าระบบการให้
ค าปรึกษา และมีการ
ประเมินผลอาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือแก้ไขปัญหา และดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
- คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 

1. เพ่ือเพ่ิม
จ านวนของ
นักศึกษาแรก
เข้า 
2. ลดจ านวน
นักศึกษาตก
ออก 

1. งบประมาณ
โครงการ
ประชาสัมพันธ์
ตามแผนปฏิบัติ
ราชการของ
สาขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

1. จ านวน
นักศึกษาแรก
เข้าเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ........... 
2.จ านวน
นักศึกษาตก
ออกลดลง 
ร้อยละ………… 
3. ระดับความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาทุก
รายวิชา ไม่ต่ า
กว่า 3.51 
 
 
 

ต.ค.57- 
ก.ย.58 

สาขาวิชา ระดับคะแนน 
20 

(สูงมาก) 
 

 ความเสี่ยง
ใหม่ 

RM2_NSRU 



ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2558 

ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด

โครงการ /KPI 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

จ านวนนักศึกษาเข้า
น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ใน
แผนและมีจ านวนตก
ออกสูง (ต่อ) 

 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
เรียนปรับพื้นฐาน 
 
4. สนับสนุนการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
5. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
นักศึกษาด้านต่างๆ  

3. สนับสนุนให้มีการเรียน
ปรับพื้นฐานในรายวิชาของ
สาขาวิชาต่างๆ 
4. สนับสนุนให้มีการจัด
โครงการเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งน ามาใช้ใน
การปรับปรุง แก้ไขปัญหาการ
สอนของอาจารย์ให้ดียิ่งขึ้น 
- โครงการการจัดการความรู้ 
5. สนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการ
ปรับตัวและมีส่วนร่วมกันใน
สาขาวิชา 
- โครงการเข้าค่าย คุณธรรม 
จริยธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

- 
 
 
4. จ านวน 
30,000 บาท 
 
 
 
 
 
5. จ านวน 
120,000 บาท 

 

 
 

  ชื่อผู้รายงาน (....................................................)           
                  ต าแหน่ง……………………………………………………… 

                                ……………/………………/…………… 

RM2_NSRU 



ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2558 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ /KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. พ้ืนที่การใช้งาน
อาคาร สถานที่ 
ห้องปฏิบัติการไม่
เพียงพอและช ารุดทรุด
โทรม 

1. จัดสรรพื้นที่ให้ใช้งานคุ้มค่า
มากที่สุด 
 
2. จัดโครงการ 5 ส 
 
3. มีการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมตามระยะเวลาที่
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
4. ในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง มีการ
ตรวจสอบและด าเนินการแก้ไข
โดยเร็วพร้อมติดป้ายเตือน 
5. มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบื้องต้นในสภาพที่พร้อมใช้ 

1. ทบทวน ปรับปรุง แผนผัง
พ้ืนที่ ภูมิทัศน์ต่างๆ ให้
เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน 
2. จ าแนก แยกประเภท สิ่งที่
ใช้งานได้ออกจากสิ่งที่ช ารุด 
3. ตรวจสอบประสิทธิภาพ
การใช้งานอยู่เสมอ ก าหนด
รอบการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ สิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด เช่น 
ลิฟท์ เครื่องปรับอากาศ 
- โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์
การศึกษา ส านักงานและ
จัดซื้อวัสดุ 
4. ติดป้ายวิธีใช้งาน การ
แก้ปัญหาเบื้องต้น เบอร์
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบและค า
เตือนต่างๆ ในพ้ืนที่ให้ชัดเจน 
 

1. เพ่ิมพ้ืนที่การ
ใช้สอยและ
ปรับปรุง อาคาร 
สถานที่ ห้อง 
ปฏิบัติการ ให้มี
ความพร้อม
ส าหรับการจัด 
การเรียนการ
สอน 
2. เพ่ือความ
สะอาด สะดวก 
ปลอดภัย ในการ
ใช้งาน  
3. สร้าง
สิ่งแวดล้อม 
บรรยากาศใน
การเรียนให้
เหมาะสม 

1. งบประมาณ
คณะฯ 
 
- 
 
3. จ านวน 
400,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
ไม่ต่ ากว่า 
3.51 
 

ต.ค.57- 
ก.ย.58 

สาขาวิชา ระดับคะแนน 
25 

(สูงมาก) 
 

 ความเสี่ยง
ใหม่ 

RM2_NSRU 



ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2558 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ /KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2. อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ส าหรับการเรียนใน
รายวิชาปฏิบัติการไม่
เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
วัสดุทดลอง ที่ยังใช้งานได้เพ่ือ
บ ารุงรักษา ซ่อมแซมตาม
ระยะเวลา 
 
 
2. ทบทวนแผนความต้องการ
ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ วัสดุทดลองให้
สอดคล้องกับจ านวนผู้ใช้ 
 
 
 
 
3. จัดสรรงบประมาณของสาขา
และจัดหารายได้เพ่ิม  
 
 
 
 
 

1. ตรวจสอบประสิทธิภาพ
การใช้งาน บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ  
- โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์
การศึกษา ส านักงานและ
จัดซื้อวัสดุ 
2. จัดท าแผนการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
การศึกษาทางวิศวกรรม 
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การ
จัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการสาขาวิชาการ
ออกแบบ 
3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุ
ทดลองส าหรับสาขาและ
จัดหารายได้ส ารองจากแหล่ง
อ่ืนๆ  
 
 

1. มีอุปกรณ์ 
เครื่องมือ ส าหรับ
การเรียนใน
รายวิชา
ปฏิบัติการ
เพียงพอ 
2. นักศึกษา
สามารถใช้
อุปกรณ์ 
เครื่องมือ ส าหรับ
การเรียนใน
รายวิชา
ปฏิบัติการอย่าง
ครบถ้วน 

1. จ านวน 
400,000 บาท 
 
 
 
 
2.1 วิศวกรรม 
จ านวน 
2,543,000 
บาท 
2.2 ออกแบบ 
จ านวน 
615,000 บาท 
 
3. งบประมาณ
โครงการจัดซื้อ
วัสดุฯ ตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการของ
สาขา 
 

ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
ไม่ต่ ากว่า 
3.51 
 

ต.ค.57- 
ก.ย.58 

สาขาวิชา ระดับคะแนน 
16 

(สูงมาก) 
 

 ความเสี่ยง
ใหม่ 
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ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2558 

ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ อาคารสถานที่) 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ /KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2. อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ส าหรับการเรียนใน
รายวิชาปฏิบัติการไม่
เพียงพอ (ต่อ) 

4. สร้างเครือข่ายกับสถาน
ประกอบการหรือภาครัฐ ในการ
ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ส าหรับ
จัดการเรียนการสอนร่วมกัน 

4. จัดโครงการหรือการเรียน
การสอนร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก 
- โครงการจัดการเรียนการ
สอนแบบมีส่วนร่วมกับองค์กร
ภายนอก (สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 8) สาขาวิชา
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

4. จ านวน 
25,000 บาท 

 
 

  ชื่อผู้รายงาน (....................................................)           
                  ต าแหน่ง……………………………………………………… 

                                ……………/………………/…………… 
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ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  เดือน กันยายน  2558 

ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 

ปัจจัยความเสี่ยง 
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยง 
กระบวนการปฏิบัติงาน 

/โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ของ 

การควบคุม 
งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด
โครงการ /KPI 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

คุณวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรยังไม่
ครอบคลุมการผ่านการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิ
และต าแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ให้เป็นไปตามการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการและศึกษาต่อปริญญา
เอก  

1. จัดท าแผนระยะสั้น-ยาว
การพัฒนาคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- โครงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
- โครงการบริหารและการ
พัฒนาหลักสูตร 9 หลักสูตร 
2. สร้างความรู้  ความเข้าใจ 
ความตระหนักให้อาจารย์
พัฒนาคุณวุฒิให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน สกอ. (TQF) 
- โครงการพัฒนาทักษะการ
เขียนแผนการสอนที่ได้
มาตรฐานตามกรอบ TQF 
และการประเมินผลการสอน 
- โครงการการจัดการความรู้ 

1. พัฒนา
คุณวุฒิและ
ต าแหน่งทาง
วิชาการของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
2. คุณวุฒิของ
อาจารย์ประจ า
เป็นไปตาม
มาตรฐาน สกอ. 
(TQF) 

 
 
 
 
1.1 จ านวน 
350,000 บาท 
1.2 จ านวน 
97,400 บาท 
 
 
 
 
2.1 จ านวน 
70,000 บาท 
 
 
2.2 จ านวน 
30,000 บาท 

การผ่านการ
ประเมิน
คุณภาพ
การศึกษา
ทางด้านคุณวุฒิ
และต าแหน่ง
ทางวิชาการ
ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 สาขาวิชา ระดับคะแนน 
12 
(สูง) 

 
 ความเสี่ยง

ใหม่ 

 

  ชื่อผู้รายงาน (....................................................)           
                  ต าแหน่ง………………………………………………………   
                                       ……………/………………/
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เอกสารหมายเลข ๓ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารหมายเลข ๔ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารหมายเลข ๔ 



 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๕ หน้า ๑ / ๓๔ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

 
 
 

เอกสารหมายเลข ๖ 



ความเช่ือมโยงระหว่างวสัิยทัศน์  ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ 
 

วสัิยทัศน์ 

 

 

พนัธกจิ 

ผลิตบณัฑิตดา้นเทคโนโลยี
ทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรม และงาน
สร้างสรรค ์

 

วจิยั เพื่อสร้างองคค์วามรู้ดา้น
เทคโนโลยทีางการเกษตรและ

อุตสาหกรรม และถ่ายทอดสู่ทอ้งถ่ิน 
 

 
บริการวชิาการเก่ียวกบั

เทคโนโลย ีนวตักรรมดา้น
การเกษตรและอุตสาหกรรม 
รวมถึงสืบสานโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ 

 

อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและ 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้น

การเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ผลิตบณัฑิต 
ท่ีมีคุณภาพ 

 

วจิยัเพื่อสร้าง 
องคค์วามรู้เพื่อ

ถ่ายทอดสู่ทอ้งถ่ิน 
 

บริการวชิาการตาม
ความตอ้งการของ

ทอ้งถ่ิน 
 

อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม
และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

พฒันาระบบบริหารท่ีมี
คุณภาพตามหลกั 
ธรรมาภิบาล 

 
 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 

บณัฑิตมีความรู้ 
ท างานเป็นทีม ช านาญ
เทคโนโลย ีซ่ือสัตย์

สุจริต จิตสาธารณะต่อ
ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

 

มีผลงานวจิยัท่ี
สามารถตีพิมพ์

เผยแพร่  
และน าไปใช้
ประโยชน์ได ้

บูรณาการงานบริการ
วชิาการ ตามความ
ตอ้งการของทอ้งถ่ิน
กบัการเรียนการสอน 

และการวจิยั 

มีการส่งเสริม  
สืบสานการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม 
และประเพณี
ทอ้งถ่ิน 

มีระบบบริหารจดัการ 
ท่ีดี ไดม้าตรฐาน ยดึ
หลกัธรรมาภิบาล 

 
 

 
 
 

เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้เทคโนโลยแีละนวตักรรมดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรม 
ท่ีเป็นมาตรฐาน โดยการวจิยัและพฒันา เพื่อถ่ายทอดสู่ทอ้งถ่ิน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๗ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


