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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ รองคณบดี กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ รองคณบดี กรรมการ 
๔. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น รองคณบดี กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม หัวหน้าภาควิชา กรรมการ 
๖. อาจารย์ทรงศักดิ์   มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบด ี กรรมการ 
๗. อาจารย์มาศสกุล  ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๘. ดร.ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ  
๙. อาจารย์กรรณิการ์  มิ่งเมือง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ  
๑๐. อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๑. อาจารย์เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๒. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๓. อาจารย์ชื่นจิต  พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กรรมการ 
๑๕. อาจารย์เพียงพิศ ชะโกทอง (แทน) หัวหน้าสาขาวิชา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี 
๒.  นางอุทุมพร ธะในสวรรค์ นักวิชาการศึกษา 
๓.  นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตต ิ ก าแพงเศรษฐ หัวหน้าภาควิชา ติดภารกิจ 
๒.  อาจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา ติดภารกิจ 
๓.  อาจารย์ปิยลาภ  มานะกิจ หัวหน้าสาขาวิชา ติดภารกิจ 
๔. อาจารย์ชัชชัย  เขื่อนธรรม หัวหน้าสาขาวิชา ไปราชการ 

 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๑.๑ แต่งตั้งรักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี 
มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้ง นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต ให้รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน

คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม รับทราบ  
๑.๒ เปลี่ยนแปลงหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
เนื่องด้วยอาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการ

ผลิต ได้ขอลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาฯ หลังจากปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องจากวาระเดิมครบก าหนดหนึ่งภาค
การศึกษา (๒/๒๕๕๗) สาขาวิชาฯ จึงมีมติให้ อาจารย์ปิยลาภ มานะกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 

มติทีป่ระชุม รับทราบ  
๑.๓ ประเด็นส าคัญจากการประชุม ๔ สภา 
มหาวิทยาลัยขอให้คณะฯ พิจารณาด าเนินการดังนี้ 
- สร้างนักศึกษาให้มีคุณสมบัติตรงกับตลาดแรงงานต้องการ เน้นการปฏิบัติงาน มีความคล่องตัว 

ใฝ่รู้ มีน้ าใจ 
- ให้โอกาสคนในท้องถิ่นเข้ามาเรียน พัฒนาทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
- เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและวิชาพ้ืนฐานอื่นๆ ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 
- พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้อาจารย์และบุคลากรในคณะฯ โดยเฉพาะทักษะที่ใช้โปรแกรม

ต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน 
- สาขาวิศวกรรมควรแยกออกจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
- การฝึกงานของนักศึกษาควรเลือกสถานประกอบการให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคแ์ละจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน 
  - สถานประกอบการต้องการนักศึกษาที่เป็นคนดี คิดเป็น ท าเป็น ซึ่งคณะฯ ต้องสร้าง
กระบวนการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีคุณสมบัติตามท่ีสถานประกอบการต้องการ 

- การพัฒนาครูควรเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักศึกษา มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดี 
- จัดท าทวิภาคีกับสถานประกอบการให้สอดคล้องกับหลักสูตร ด าเนินการด้านสหกิจศึกษาอย่าง

จริงจัง 
- นักศึกษาควรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและมีความสามารถด้านไอทเีชิงสร้างสรรค์ 
- งานวิจัยไม่โดดเด่น ควรก าหนดพ้ืนที่ให้เด่นชัด งานวิจัยต้องมาจากท้องถิ่นและบูรณาการกับ

การบริการวิชาการ สังคม การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
มติที่ประชุม รับทราบ  
๑.๔ ร่างระเบียบการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มหาวิทยาลัยได้จัดท าร่างระเบียบการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไข

ในประเด็นเรื่องค่าลงทะเบียนของนักศึกษา 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 



๑.๕ มหาวิทยาลัยจะปรับอัตราค่าจ้างอาจารย์อัตราจ้าง 
ตั้งแตว่ันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยจะปรับอัตราค่าจ้างอาจารย์อัตราจ้าง โดยวุฒิ

ปริญญาโท ปรับอัตราค่าจ้างข้ึน ๓,๕๐๐ บาท และวุฒิปริญญาเอก ปรับอัตราค่าจ้างข้ึน ๔,๕๐๐ บาท 
มติที่ประชุม รับทราบ  
๑.๖ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของคณะฯ 
ประธานให้ที่ประชุมพิจารณาบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของคณะฯ จากมหาวิทยาลัย (เอกสาร

หมายเลข ๑) จะเห็นได้ว่าคณะฯ มีจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสูง จึงขอให้ที่ประชุมช่วยกันก าหนด
มาตรการประหยัดพลังงานและด าเนินการให้เป็นรูปธรรม หากที่ประชุมพบข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงกับข้อมูลดังกล่าว 
ให้แจ้งประธานเพ่ือน าไปชี้แจงต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่            
๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๒)  
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 
    หน้า ๒ จาก  นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี 

เป็น นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การรายงานความก้าวหน้าของหลักสูตร  
 ประธานสอบถามการรายงานความก้าวหน้าของหลักสูตร 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมแจ้งว่าแต่ละหลักสูตรไดร้ายงานต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพแล้ว 
 ๓.๒ ติดตามความก้าวหน้าการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ และเกณฑ์การประเมินการ
ปฏิบัติงาน 
 ประธานสอบถามความก้าวหน้าการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ และเกณฑ์การประเมินการ
ปฏิบัติงานที่ยังไม่ได้ข้อสรุปในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นว่าให้อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ จัดท าร่างเกณฑ์การ
ประเมินการปฏิบัติงานมาเสนอภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และพิจารณาร่วมกันอีกครั้งในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ประจ าเดือนสิงหาคม  
 ๓.๓ ส ารวจครุภัณฑ์ของสาขาวิชาฯ 
 ประธานขอให้สาขาวิชาฯ ส ารวจครุภัณฑ์ของตนเอง ถ่ายรูปและแจ้งข้อมูลกับนางธนิษฐา     
ปานทิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เพื่อจัดท ารายการครุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการใช้งานจริง 
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑ งบประมาณการวิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี เสนอว่างบประมาณด้านการวิจัยและบริการวิชาการควรตั้งไว้

ในระดับคณะฯ และให้สาขาวิชาส่งหัวข้องานวิจัยที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้ศูนย์วิจัยฯ เพ่ือ
ด าเนินการตามกระบวนการและจัดสรรงบประมาณ 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการและจะมีการพิจารณาร่วมกันอีกครั้งในการประชุมจัดสรร
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 
 ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเอกสารการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ (เอกสารหมายเลข ๓) และ
ร่วมแสดงความคิดเห็นตามประเด็นเพ่ือน าไปสู่การก าหนดร่างทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 
 มติที่ประชุม   ร่วมกันพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แสดงความคิดเห็นแต่ละประเด็นใน
เบื้องต้นและจะน าเอกสารการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ไปด าเนินการต่อในที่ประชุมการจัดท าและทบทวนแผน ใน
วันที่ ๒-๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดตราด 
 ข้อเสนอแนะ จากประเด็นจุด อ่อนเรื่ องอาจารย์ ไม่ รู้ กฏระเบียบเรื่ องการ เบิก จ่ าย          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี เสนอแนะว่าขอให้มีตัวอย่างที่ชัดเจนหรือมีคู่มือให้อาจารย์ศึกษาและจัดท า
แผนผังขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน 
 
ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ การซักซ้อมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ 
  อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ แจ้งว่าในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จะมีการซักซ้อมการ
ตรวจประเมินส าหรับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  และในวันที่ 
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ส าหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาการออกแบบและสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

มติที่ประชุม   รับทราบและจัดเตรียมเอกสารพร้อมตรวจประเมินในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ 

๖.๒ ข้อคิดจากการศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่นและอาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา ได้น าเสนอข้อคิดจาก

การศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในด้านของกิจการนักศึกษา 
มติที่ประชุม  รับทราบและพิจารณาปรับด าเนินการให้เหมาะสมกับคณะฯ 
  

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 

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



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๑ 







 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 
วันอังคารท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๒ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 
วันอังคารท่ี ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ รองคณบดี กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ รองคณบดี กรรมการ 
๔. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น รองคณบดี กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตต ิ ก าแพงเศรษฐ หัวหน้าภาควิชา กรรมการ 
๖. 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 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

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
หน้ามหาวิทยาลัยและควรมีป้ายบอกทางมายังสถานที่จัดงานด้วย 

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 ช่องที่ 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) หรอืไม ่
 มติที่ประชุม   อาจารย์อาสาฬส์ อุตตาลกาญจนา หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม เสนอให้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการและภูมิทัศน์ของคณะฯ เพ่ือปรับภาพลักษณ์ของคณะฯ ให้ดีขึ้น 
 อาจารย์เพียงพิศ ชะโกทอง ตัวแทนสาขาวิชาการออกแบบ เสนอให้ปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตทั้ ง
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 และมีข้อแก้ไข 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 

 



ปฏิทินการด าเนินการทบทวนและจัดท าแผน 

รายการ ก าหนดการ ผู้รับผิดชอบ 

 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) 

 จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2559-2563 

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เดือนกรกฎาคม คณะกรรมการบริหารฯ 

สาขาวิชาจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 ภายในเดือนกรกฎาคม สาขาวิชา 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ / คณะกรรมการบริหารฯ  
พิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการปี 2559 ของสาขาวิชา 

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เดือนสิงหาคม 
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เดือนสิงหาคม 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
คณะกรรมการบริหารฯ 

จัดท ารายละเอียดค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เดือนสิงหาคม  ฝ่ายการเงิน/ฝ่ายแผน 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2559 ของคณะฯ  เดือนกันยายน ฝ่ายแผน 

ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2558 ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เดือนกันยายน คณะกรรมการบริหารฯ 

สาขาวิชาจัดท าร่างแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2559 ภายในเดือนกันยายน สาขาวิชา 

คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาร่างแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2559 ของสาขาวิชา ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เดือนตุลาคม คณะกรรมการบริหารฯ 

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปี 2559 ของคณะฯ  เดือนตุลาคม ฝ่ายแผน 

 

 

เอกสารหมายเลข ๓ 



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(แนวทางของ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ในคราวทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 

------------------------------------------------------------------------------------  
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2559 

1. การประเมินสภาพแวดล้อม  
สภาพแวดล้อมภายใน (เดิม) สภาพแวดล้อมภายใน (ใหม)่ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) คงไว้ () จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1. อาจารย์มีความสามารถด้านการวิจัย 
2. อาจารย์มีความสามารถเป็นท่ีปรึกษาองค์กรภายนอก 

1. อาจารย์มีคณุวุฒิไมต่รงตามหลกัสูตร 
2. มีคุณวุฒิต่ ากว่าเกณฑ ์
3. มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย 
4. อาจารย์บางท่านไมเ่ข้าสอน 
5. อาจารย์ไมรู่้และไม่ศึกษา กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 
6. อาจารย์ไมม่ีความช านาญในเรือ่งแผนการสอนและ
กระบวนการจดัการเรียนรู ้

   

3. บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู ้ความสามารถ ทักษะ
ในงานท่ีรับผิดชอบ 
4. บุคลากรมีความเช่ียวชาญในการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
5. บุคลากรมีความหลากหลายในศาสตร์ที่สามารถบูรณา
การกันได ้

-    

6. มีเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณท่ีชัดเจน 7. งบประมาณไมเ่พียงพอต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
8. ไม่มีการหารายได้อื่นนอกเหนือจากงบประมาณที่ได้รับ 

   

7. มีระเบียบการเบิกจ่ายที่ชัดเจน -    
8. โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน 
9. ระบบบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
10. บุคลากรมสี่วนร่วมในการบรหิาร 

9. ไม่มีการอบรมอาจารย์ใหม ่
10. ไม่มีแผนที่ดีและไม่มีการด าเนนิงานตามแผน 
11. ไม่มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงผลการ
ด าเนินงาน 
12. ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรไมเ่ป็นระบบ 

   



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(แนวทางของ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ในคราวทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 

------------------------------------------------------------------------------------  
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2559 

1. การประเมินสภาพแวดล้อม  
สภาพแวดล้อมภายใน (เดิม) สภาพแวดล้อมภายใน (ใหม)่ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) คงไว้ () จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
13. ไม่มีระบบตรวจสอบภายในและบรหิารความเสี่ยงท่ี
เหมาะสมกับคณะฯ 
14. การประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ไม่เป็นที่แพร่หลาย เช่น 
หลักสตูร การบริการวิชาการ ผลงานของอาจารย์และนักศึกษา 
15. ไม่มีระบบท่ีดีในการสื่อสาร ข่าวสาร ท่ีได้รับจาก
มหาวิทยาลยัลงสูผู่้ปฏิบตั ิ
16. ขาดการเช่ือมโยงของระบบสารสนเทศของคณะฯ ท่ี
สมบูรณ ์
17. ไม่มีระบบการบริหารจดัการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
18. ไม่มีแผนการสร้างเอกลักษณ์ของคณะฯ ในข้อท่ีเป็นจุดเด่น 

11. บัณฑิตมีความอดทน สู้งาน 
 

19. จ านวนนักศึกษาน้อย และมีความรู้พื้นฐานต่ า 
20. อัตราการเพิ่มจ านวนนักศึกษาลดลง 
21. นักศึกษาไม่มีวินัยในเรื่องการตรงต่อเวลา การเข้าช้ันเรียน  
และการแต่งกายไม่เรียบร้อย 
22. นักศึกษามีความรู้ และทักษะด้านภาษาต่างประเทศน้อย 
23. นักศึกษามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศน้อย 

   

12. ค่าเทอมถูก  24. ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและเครื่องมือพื้นฐานมีไม่
เพียงพอและไม่ครบทุกด้าน 
25. อาคารเรียน ห้องสมุด ห้องเรียนมาตรฐานไม่เพียงพอ 

   

 



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(แนวทางของ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ในคราวทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 

------------------------------------------------------------------------------------  
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2559 

1. การประเมินสภาพแวดล้อม  
สภาพแวดล้อมภายนอก (เดิม) สภาพแวดล้อมภายนอก (ใหม)่ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) คงไว้ () โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคญักับผู้จบปรญิญาตร ี
2. นโยบายรัฐ เปดิโอกาสให้มหาวทิยาลัยจดัการศึกษาใน
ระดับบณัฑติศึกษา 

1. สถาบันอาชีวศึกษา ขยายโอกาสการศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ท าให้นักศึกษาท่ีจะมาเรียนในคณะฯ น้อยลง 
2. การเมืองไมม่ีเสถยีรภาพ ส่งผลให้นโยบายการศึกษา
เปลี่ยนแปลงบ่อย 

   

3. ผู้ปกครองต้องการให้เรียนใกลบ้้าน 
4. ค่านิยมของสังคมด้านการได้รับปริญญา และความ
ต้องการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

3. ผู้ปกครองไมเ่ชื่อถือช่ือเสียงของราชภัฏ 
4. ภาพลักษณ์ของอาชีพเกษตรกรที่เป็นลบ 

   

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัทเอกชนต้องการ
พัฒนาบุคลากรในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 

5. ผู้ประกอบการไมเ่ชื่อถือคุณภาพของนักศึกษาราชภัฏ 
6. ช่ือเสียงมหาวิทยาลยัราชภฏัไมเ่ป็นที่ยอมรับ 

   

6. แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
อาเซียน ท าให้โอกาสการจ้างงานทางด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมสูงขึ้น 

7. นโยบาย AEC ท าให้การแข่งขันในการ ศึกษาระดับปริญญา
ตรีสูงขึ้น8. หลักสูตรไม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

   

7. ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ท าให้โอกาสในการเรียนระดับ
ปริญญาตรสีูงขึ้น 

    

8. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การ
ประชาสมัพันธ์มีช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

    

 
 

 



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(แนวทางของ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ในคราวทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 

------------------------------------------------------------------------------------  
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2559 

2. การทบทวนวิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์ (Vision) ความหมาย วิสัยทัศน์เดิม วิสัยทัศน์ใหม่ 

การฉายภาพในระยะยาวถึงสิ่งที่ต้องการจะให้เป็นหรือ
เกิดข้ึน โดยเป็นการค้นหาโอกาสเพื่อริเริ่มภารกิจใหม่ๆ ใน
อนาคต และเพ่ือสร้างความส าเร็จในระยะยาว 

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐาน โดยการวิจัย
และพัฒนาเพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 
 

 

  
3. การทบทวนพันธกิจ  

พันธกิจ (Mission) ความหมาย พันธกิจเดิม พันธกิจใหม่ 
เป็นการก าหนดภารกิจงานที่องค์กรต้องปฏิบัติเพื่อน ามา
สนับสนุนต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรก าหนดไว้ 

1. ผลิตบัณฑิตด้ าน เทคโนโลยีทางการ เกษตรและ
อุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค์ 

 

 2. วิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร
และอุตสาหกรรม เพ่ือถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 

 

 3. บริการวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

 

 4.  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน  
การเกษตรและอุตสาหกรรม 

 

 



การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(แนวทางของ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ในคราวทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 

------------------------------------------------------------------------------------  
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555-2559 

4. การทบทวนประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ความหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์เดิม ประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่ 

 ประเด็นหลักท่ีจะท าเพ่ือตอบสนองพันธกิจ 1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  

 จุดเน้นหรือเรื่องที่มีความส าคัญ ซึ่งหน่วยงานเลือกที่จะ 2.  วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพ่ือถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น  
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุพันธกิจของหน่วยงาน 3.  บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น  
 4.  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 5.  พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
  
5. การทบทวนเป้าประสงค์  

เป้าประสงค์ (Goal) ความหมาย เป้าประสงค์เดิม เป้าประสงค์ใหม่ 
 เป้าหมายที่จะท า มีระยะยาว 3-5 ปี ซึ่งสอดคล้องกับ

พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
1. บัณฑิตมีความรู้ ท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี 

ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและท้องถิ่น 
 

 สิ่งที่หน่วยงานต้องการจะบรรลุผลตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป็นการแสดงถึงผลส าเร็จที่ต้องการให้ 

2. มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่และน าไปใช้
ประโยชน์ได ้

 

เกิดข้ึน ภายในระยะเวลาที่ก าหนดและสามารถ
ตรวจสอบวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะต้องเป็น 

3. บูรณาการงานวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับ
การเรียนการสอน และการวิจัย 

 

วัตถุประสงค์ที่แปลงจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
หน่วยงาน มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 

4. มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น 

 

 5.  มีระบบบริหารจัดการที่ ดี  ได้มาตรฐาน ยึดหลัก        
ธรรมาภิบาล 

 

 


