คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑
--------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี
๒. อาจารย์นัฐพันธ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร
๔. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ
๖. อาจารย์ทรงศักดิ์
๗. อาจารย์มาศสกุล
๘. ดร.ศรัณยา
๙. อาจารย์กรรณิการ์
๑๐. อาจารย์ชัชชัย
๑๑. อาจารย์อาสาฬห์
๑๒. อาจารย์เสกสิทธิ์
๑๓. อาจารย์นพดล
๑๔. อาจารย์ชื่นจิต
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ
๑๖. นางกมลลักษณ์
๑๗. อาจารย์ยุวดี

ศรีนพรัตน์วัฒน
พูนวิวัฒน์
รอดอาวุธ
รอดชื่น
จริตงาม
มะระประเสริฐศักดิ์
ภักดีอาษา
เพ่งผล
มิ่งเมือง
เขื่อนธรรม
อุตตาลกาญจนา
รัตนสิริวัฒนกุล
ชุ่มอินทร์
พงษ์พูล
ชุมมณี
พงษ์พรต
ทองอ่อน

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวอุทุมพร
๒. นางสาวมยุรา

ธะในสวรรค์
สิทธิ

นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตติ
๒. อาจารย์ถิรายุ
๓. อาจารย์ปิยลาภ

กาแพงเศรษฐ
ปิ่นทอง
มานะกิจ

หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสาขาวิชา

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และจัดทาร่างแผนบริหารความเสี่ยง ปี
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารย์นัฐพันธ์ พูน วิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง(เอกสาร
หมายเลข ๒) และการกาหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เอกสารหมายเลข ๓)
เพื่อรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติร่วมกัน
คณะฯ ได้จัดทาแบบการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพื่อรายงานการประเมินผลและการปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๔) ให้ที่ประชุม
พิจารณาผลการดาเนินงานจัดการและประเมินผลความเสี่ยงร่วมกัน และแจ้งกาหนดการจัด ทาร่างแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสาขาวิชาให้ที่ประชุมทราบ โดยเจ้าหน้าที่จะส่งแบบเอกสารให้ในวันพรุ่งนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาความเสี่ยงทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
สถาบัน ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ด้านบุคลากรและความ
เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ตามแบบเอกสารและจะสรุปผลการดาเนินงานแจ้งให้คณะฯ ทราบ
ที่ประชุมเห็นชอบจัดส่งร่างแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสาขาวิชาภายในวันที่ ๓๐
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ ต่อไป

๕.๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
๒๕๕๗
ประธานแจ้งให้แต่ละหลักสูตรรายงานผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
มติที่ประชุม แต่ละหลักสูตรรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
การกากับมาตรฐานผ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๑๘ ระดับคุณภาพปานกลาง
๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
การกากับมาตรฐานผ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๓๓ ระดับคุณภาพปานกลาง
๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
การกากับมาตรฐานผ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๑.๗๐ ระดับคุณภาพน้อย
๔. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
การกากับมาตรฐานผ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๐๘ ระดับคุณภาพปานกลาง
๕. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
การกากับมาตรฐานผ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๑.๙๐ ระดับคุณภาพน้อย
๖. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม
การกากับมาตรฐานไม่ผ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๑.๒๐ ระดับคุณภาพน้อย
๗. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
การกากับมาตรฐานผ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๒๒ ระดับคุณภาพปานกลาง
๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
การกากับมาตรฐานผ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๑๔ ระดับคุณภาพปานกลาง
๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
การกากับมาตรฐานผ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๐๑ ระดับคุณภาพปานกลาง
๑๐. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร
การกากับมาตรฐานผ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๔๔ ระดับคุณภาพปานกลาง
โดยภาพรวมการกากับมาตรฐานไม่ผ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๐๒ ระดับคุณภาพปานกลาง
ระเบียบวาระที่ ๖
ไม่มี

เรื่องอื่น ๆ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
(นางสาวมยุรา สิทธิ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน)
คณบดี
ผู้รับรองรายงานการประชุม

เอกสารประกอบรายงานการประชุม

เอกสารหมายเลข ๑

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑
--------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี
กรรมการ
๒. อาจารย์นัฐพันธ์
พูนวิวัฒน์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร
รอดอาวุธ
๔. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์
รอดชื่น
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ
จริตงาม
๖. อาจารย์ทรงศักดิ์
มะระประเสริฐศักดิ์
๗. อาจารย์มาศสกุล
ภักดีอาษา
๘. ดร.ศรัณยา
เพ่งผล
๙. อาจารย์กรรณิการ์
มิ่งเมือง
๑๐. อาจารย์ปิยลาภ
มานะกิจ
๑๑. อาจารย์ชัชชัย
เขื่อนธรรม
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต
คาชมภู
๑๓. อาจารย์อาสาฬห์
อุตตาลกาญจนา
๑๔. อาจารย์นพดล
ชุ่มอินทร์
๑๕. อาจารย์ชื่นจิต
พงษ์พูล
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ
ชุมมณี
๑๗. นางกมลลักษณ์
พงษ์พรต
๑๘. อาจารย์ชัญญพัชร์
จารุวัชรเศรษฐ์

ศรีนพรัตน์วัฒน

คณบดี ประธาน

รองคณบดี
กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชา
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กรรมการ
รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี เลขานุการ
(แทน) หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. อาจารย์รพีพัฒน์
๒. อาจารย์สุจิตรา
๓. อาจารย์ปฐมพงค์
๔. นางสาวมยุรา

มั่นพรม
อยู่หนู
จิโน
สิทธิ

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตติ
๒. อาจารย์ถิรายุ
๓. อาจารย์เสกสิทธิ์

กาแพงเศรษฐ
ปิ่นทอง
รัตนสิริวัฒนกุล

หัวหน้าภาควิชา
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสาขาวิชา

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๙.๑๕ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
๑.๑ ติดตามและประเมินผลโครงการ ประจาปี ๒๕๕๘
ประธานได้ มอบให้ น างสาวมยุ รา สิ ทธิ นั กวิ เคราะห์ นโยบายและแผน แจ้ งการติด ตามและ
ประเมินผลโครงการ ประจาปี ๒๕๕๘ ซึ่งแต่ละสาขาวิชาได้รับบันทึกข้อความให้จัดส่งเอกสาร โดยกิจกรรมที่
ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดาเนินการและยัง
ไม่ดาเนินการ ให้ส่งภายใน ๒ สัปดาห์หลังดาเนินการเสร็จสิ้น
หากสาขาวิชาใดมีข้อทักท้วงหรือต้องการข้อมูลใดๆ สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายแผน
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
๑.๒ การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจาคณะ
เนื่องด้วยคณะกรรมการประจาคณะชุดเดิมหมดวาระลงในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะจึง
ทาการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประจาคณะชุดใหม่ โดยกรรมการในส่วนผู้แทนคณาจารย์ประจา
ภาควิชามีการลงคะแนนในคราวประชุมข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์อัตราจ้าง ครั้งที่
๕/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผลการลงคะแนนผู้แทนคณาจารย์ภาควิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แก่ อาจารย์จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล และผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
คณะกรรมการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการประจาคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕ (๑, ๒, ๓, ๔) ได้ประชุมร่วมกันในวันพุธที่ ๒๒
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๕ ท่าน เพื่อเสนอให้อธิการบดี แต่งตั้งดัง
รายชื่อต่อไปนี้ ๑) คุณวิรัช ตั้งประดิษฐ์ ๒) ดร.ประกิจ ณรงค์ตะณุพล ๓) คุณคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล ๔) คุณชินกร
เกรียงยะกุล และ ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป แก้วเหล็ก
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการประชุ ม ในครั้ ง ที่ ๖/๒๕๕๘ ในวั น พุ ธ ที่ ๒๒
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
หน้า ๔ ประเด็นที่ ๓ จาก ผ่านการฝึกอบรมเตรียมสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่ โมง
เป็น ผ่านการฝึกอบรมเตรียมสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๓๐ ชัว่ โมง
ประเด็นที่ ๔ จาก แผนการเรียน กาหนด ๑ หน่วยกิต (๖๐) กรณีฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกาหนดอย่างน้อย ๓๐๐ ชั่วโมง เป็น แผนการเรียน กรณีฝึกประสบการณ์ วิชาชีพกาหนด ๑ หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง
ประเด็นที่ ๕ เพิ่มข้อความ “ถ้าไม่จาเป็น” ท้ายประโยค

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ผลการพิจารณาเป็นมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของ นางสาวปัณฑารีย์ แต้ประยูร
ประธานได้สอบถาม อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ถึงผลการพิจารณา
ซึ่งสาขาเกษตรศาสตร์มีมติไม่รับเป็น มหาวิทยาลัยต้นสังกัด เนื่องจากปัจจุบันมีอาจารย์จบการศึกษาในสาขาการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช จานวน ๒ คน จึงต้องการอาจารย์ผู้สอนที่จบการศึกษาในสาขาอื่นๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประธานเสนอให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ รอบ ๙ เดือน (เอกสารหมายเลข ๒) ซึ่งยังมีกิจกรรมที่ยังไม่ดาเนินการอีก ๗ กิจรรม ให้เร่ง
ดาเนินการจัดกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้น
มติที่ประชุม
รับทราบผลการรายงานการเบิกจ่าย และเร่งดาเนินการในกิจกรรมที่ยังไม่
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ แต่งตั้งทีมประชาสัมพันธ์ของคณะ
ประธานเสนอว่าเนื่องด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คณะมีนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ที่หวัง
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จตามเป้าหมายจึงขอเสนอให้อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม
รับผิดชอบดาเนินการด้านการประชาสัมพันธ์และควรมี ตัวแทนจากทุกสาขาวิชาร่วมดาเนินงาน ขอให้ที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสม
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และเสนอให้มีการจัดตั้งทีมงานด้านต่างๆ เช่น การวิจัย
และบริการวิชาการ การประชาสัมพันธ์คณะและสาขา โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบกากับ
ดูแลเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ปรากฏในโครงสร้าง ซึ่งจะมีการกาหนดรายละเอียดที่ชัดเจนสาหรับจัดทาแผนการ
ดาเนินการอีกครั้ง
๕.๒ สรุปเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาสรุปเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข ๓)
ซึ่งผ่านการปรับแก้ไขให้เหมาะสมจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๒
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ความสาคัญกับด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นอันดับแรก
มติที่ประชุม เห็ น ชอบตามเกณฑ์ แ ละให้ เ ผยแพร่ ใ นที่ ป ระชุ ม ข้ า ราชการ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์อัตราจ้าง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ในเดือนกันยายน และประกาศใช้เป็น เกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
๕.๓ การกากับติดตามการดาเนินงาน มคอ.๓ ของหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้ทุกสาขาวิชารายงานสรุปการ
จัดทารายละเอียดของรายวิชา มคอ.๓ ประจาภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ โดยทุกหลักสูตรรายงานผล ดังนี้
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เปิดสอน ๓๐ รายวิชา ดาเนินการแล้ว
เสร็จ ๒๗ รายวิชา ยังไม่แล้วเสร็จ ๓ รายวิชา
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เปิดสอน ๑๖
รายวิชา ดาเนินการแล้วเสร็จ ๑๖ รายวิชา
๓. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม เปิดสอน ๒๑ รายวิช า
ดาเนินการแล้วเสร็จ ๒๑ รายวิชา

๔. หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารจั ด การอุ ต สาหกรรม เปิ ด สอน
๑๙ รายวิชา ดาเนินการแล้วเสร็จ ๑๘ รายวิชา ยังไม่แล้วเสร็จ ๑ รายวิชา
๕. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ เปิดสอน ๔๓ รายวิชา ดาเนินการแล้วเสร็จ ๔๓
รายวิชา
๖. หลั ก สู ตรเทคโนโลยี บั ณฑิ ต สาขาวิช าเทคโนโลยี อุต สาหกรรม (ต่อ เนื่ อง) เปิ ด สอน ๑๐
รายวิชา ดาเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ รายวิชา
๗. หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมพลั ง งาน เปิ ด สอน ๒๐ รายวิ ช า
ดาเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ รายวิชา
๘. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
เปิดสอน ๘ รายวิชา ดาเนินการแล้วเสร็จ ๘ รายวิชา
๙. หลั ก สู ตรวิศ วกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิช าวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่อ งกลการผลิ ต เปิดสอน
๒๘ รายวิชา ดาเนินการแล้วเสร็จ ๒๘ รายวิชา
มติที่ประชุม เห็ น ชอบตามการรายงานและให้บางหลั กสู ตรแก้ไขบางกรณีให้ ถูกต้องตาม
แบบฟอร์ม ตรวจสอบการลงชื่อของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนาส่งให้คณะภายในสิ้นเดือนสิงหาคม
๕.๔ ร่างโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของสาขาวิชา
ประธานแจ้ ง ให้ ที่ป ระชุมพิจารณาร่างโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ
สาขาวิชา (เอกสารหมายเลข ๔) เพื่อนาไปจัดทาแผนปฏิบัติราชการของสาขา
ประธานเสนอให้สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิศวกรรมพลังงานและวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม จัดทาโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากมีลักษณะกิจกรรม การดาเนินงาน
และผู้รับผิดชอบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะทาให้การดาเนินการจัดกิจกรรม การเบิกจ่าย และการติดตาม
ประเมินผลไม่ยุ่งยาก ซ้าซ้อน
มติที่ประชุม ร่ว มกัน พิจารณาแต่ล ะโครงการ/กิจกรรมตามเป้าประสงค์และกลยุทธ์ของ
สาขาวิชาและมีมติให้ปรับเปลี่ยน ดังนี้
๑) กิจกรรมนิเทศนักศึกษา สาขาวิศวกรรมพลังงาน ให้ย้ายกิจกรรมไปเบิกจ่ายงบประมาณจาก
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๒) กิจกรรมด้านการศึกษาดูงาน ให้ดาเนินการตามเป้าประสงค์ G๘ บัณฑิตมีมาตรฐานระดับ
สากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF และกลยุทธ์ S๗ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากลตามอัต
ลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
๓) กิจกรรมด้านงานวิจัย บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วม
แข่งขันและนาเสนอผลงานของนักศึกษา การพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ การซ่อมครุภัณฑ์ การปรับภูมิ
ทัศน์ต่างๆ ให้ดาเนินการให้ภาพรวมของคณะ
๔) กิจกรรมอื่นๆ ยังคงไว้เป็นกิจกรรมของสาขาวิชา ส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ขอนาขอ
เสนอของประธานไปพิจารณาและจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ข้อเสนอแนะ นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี ได้เสนอว่าให้แต่ละ
สาขาไปจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๙ เพื่อนามาจัดทาร่างแผนปฏิบัติราชการประจาปี
๒๕๕๙ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ประธานแจ้ ง ให้ ส าขาวิ ช าปรั บ เปลี่ ย นโครงการ/กิ จ รรมตามมติ ที่ ป ระชุ ม และน าค าขอตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๙ มาประชุมเพื่อสรุปรายละเอียดต่างๆ ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๖
ไม่มี

เรื่องอื่น ๆ

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น.
(นางสาวมยุรา สิทธิ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน)
คณบดี
ผู้รับรองรายงานการประชุม

เอกสารหมายเลข ๒

เอกสารหมายเลข ๓

เอกสารหมายเลข ๔
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เพื่อรายงานการประเมินผลและการปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558
ความเสี่ยง

ด้าน
1. ยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ของสถาบัน

การดาเนินงาน
การประเมินผล
ผลการดาเนินงาน
ผลการ
กระบวนการปฏิบตั ิงาน/โครงการ/
ระดับ
ปัจจัยเสี่ยง
ระดับ
ตัวชี้วัด
เอกสารหลักฐาน
กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง
ประเมินใหม่ ประเมิน
(1 ต.ค. 57-30 ก.ย. 58)
1. จานวนนักศึกษาเข้าน้อย สูงมาก 1. ปรับเปลี่ยนแผนการรับ 1. จานวน
 ดาเนินการแล้ว
 ยังคงอยู่
กว่าจุดคุ้มทุน
 ควบคุมได้แล้ว
4x4 (16) นักศึกษาให้เหมาะสมกับ นักศึกษาเข้า  อยู่ระหว่างดาเนินการ
สถานการณ์ปัจจุบัน
มากกว่า
 ไม่ได้ดาเนินการ
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
จุดคุ้มทุน
ความหลากหลาย
2. ช่องทาง
3. จัดหาทุนการศึกษาให้กับ ประชาสัมพันธ์
นักศึกษา
เพิ่มขึ้น
4. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2. จานวนนักศึกษาเข้าน้อย สูงมาก พัฒนาและเพิ่มช่องทางการ จานวน
 ดาเนินการแล้ว
 ยังคงอยู่
กว่าที่กาหนดไว้ในแผน
 ควบคุมได้แล้ว
5x4 (20) ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย นักศึกษาแรก  อยู่ระหว่างดาเนินการ
เข้
า
เพิ
ม
่
ขึ
น
้
 โครงการประชาสัมพันธ์
 ไม่ได้ดาเนินการ
ร้อยละ 20
ของสาขาวิชาต่างๆ
 โครงการบริการข้อมูล
ข่าวสาร ให้คาปรึกษา
และแนะแนว
 โครงการส่งเสริมการ
ประกวดและนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และอาจารย์
 การจัดงานเปิดบ้าน
เทคโนโลยี

แนวทางแก้ไข
เพิ่มเติม

เอกสารหมายเลข ๔
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ความเสี่ยง
ด้าน
1. ยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ของสถาบัน

ปัจจัยเสี่ยง
3. นักศึกษามีจานวนตก
ออกสูง

การดาเนินงาน
การประเมินผล
ผลการดาเนินงาน
ผลการ
กระบวนการปฏิบตั ิงาน/โครงการ/
ระดับ
ระดับ
ตัวชี้วัด
เอกสารหลักฐาน
กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง
ประเมินใหม่ ประเมิน
(1 ต.ค. 57-30 ก.ย. 58)
สูงมาก 1. จัดทาระบบการให้
1.จานวน
 ดาเนินการแล้ว
 ยังคงอยู่
นักศึกษาตก  อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ควบคุมได้แล้ว
4x5 (20) คาปรึกษา และมีการ
ประเมินผลอาจารย์ที่
ออกลดลง
 ไม่ได้ดาเนินการ
ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา ร้อยละ 10
และดูแลนักศึกษาอย่าง 2. ระดับความ
ใกล้ชิด
พึงพอใจของ
นักศึกษาทุก
 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
2. สนับสนุนให้มีการเรียน รายวิชา ไม่ต่า
ปรับพื้นฐานในรายวิชาของ กว่า 3.51
สาขาวิชาต่างๆ
3. สนับสนุนให้มีการจัด
โครงการเกีย่ วกับการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้การ
จัดการเรียนการสอน ซึ่ง
นามาใช้ในการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาการสอนของ
อาจารย์ให้ดยี ิ่งขึ้น
 โครงการการจัดการความรู้
4. สนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการ
ปรับตัวและมีส่วนร่วมกันใน
สาขาวิชา
 โครงการเข้าค่าย คุณธรรม
จริยธรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1

แนวทางแก้ไข
เพิ่มเติม

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เพื่อรายงานการประเมินผลและการปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558
ความเสี่ยง

การดาเนินงาน
การประเมินผล
ผลการดาเนินงาน
ผลการ
กระบวนการปฏิบตั ิงาน/โครงการ/
ระดับ
ด้าน
ปัจจัยเสี่ยง
ระดับ
ตัวชี้วัด
เอกสารหลักฐาน
กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง
ประเมินใหม่ ประเมิน
(1 ต.ค. 57-30 ก.ย. 58)
2. ทรัพยากร (การเงิน 1. พื้นที่การใช้งานอาคาร
สูงมาก 1. ทบทวน ปรับปรุง แผนผัง ระดับความพึง  ดาเนินการแล้ว
 ยังคงอยู่
พอใจของผู้ใช้  อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ควบคุมได้แล้ว
งบประมาณ ระบบ สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่ 5x5 (25) พื้นที่ ภูมิทัศน์ต่างๆ ให้
เพี
ย
งพอและช
ารุ
ด
ทรุ
ด
โทรม
เหมาะสมกั
บ
สภาพการใช้
ไม่
ต
ากว่
่
า
 ไม่ได้ดาเนินการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
งาน
3.51
อาคารสถานที)่
2. จาแนก แยกประเภท สิ่งที่
ใช้งานได้ออกจากสิ่งที่ชารุด
3. ตรวจสอบประสิทธิภาพ
การใช้งานอยู่เสมอ กาหนด
รอบการบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ สิ่ง
อานวยความสะดวกต่างๆ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
เช่น ลิฟท์
เครื่องปรับอากาศ
 โครงการซ่อมแซม
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
สานักงานและจัดซื้อวัสดุ
4. ติดป้ายวิธีใช้งาน การ
แก้ปัญหาเบื้องต้น เบอร์
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบและ
คาเตือนต่างๆ ในพื้นที่ให้
ชัดเจน

แนวทางแก้ไข
เพิ่มเติม

เอกสารหมายเลข ๔
การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เพื่อรายงานการประเมินผลและการปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558
ความเสี่ยง

การดาเนินงาน
การประเมินผล
ผลการดาเนินงาน
ผลการ
กระบวนการปฏิบตั ิงาน/โครงการ/
ระดับ
ด้าน
ปัจจัยเสี่ยง
ระดับ
ตัวชี้วัด
เอกสารหลักฐาน
กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง
ประเมินใหม่ ประเมิน
(1 ต.ค. 57-30 ก.ย. 58)
2. ทรัพยากร (การเงิน 2. อุปกรณ์ เครื่องมือ
สูงมาก 1. ตรวจสอบประสิทธิภาพการ ระดับความพึง  ดาเนินการแล้ว
 ยังคงอยู่
พอใจของผู้ใช้  อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ควบคุมได้แล้ว
งบประมาณ ระบบ สาหรับการเรียนในรายวิชา 4x4 (16) ใช้งาน บารุงรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ต่ากว่า
ปฏิ
บ
ต
ั
ก
ิ
ารไม่
เ
พี
ย
งพอ
 ไม่ได้ดาเนินการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3.51
อาคารสถานที)่ (ต่อ)
การศึกษา สานักงานและ
จัดซื้อวัสดุ
2. จัดทาแผนจัดซื้อครุภัณฑ์
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
การศึกษาทางวิศวกรรม
 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การ
จัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการสาขาวิชาการ
ออกแบบ
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุ
ทดลองสาหรับสาขาและ
จัดหารายได้สารองจากแหล่ง
อื่นๆ
4. จัดโครงการหรือการเรียนการ
สอนร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก
 โครงการจัดการเรียนการสอน
แบบมีสว่ นร่วมกับองค์กร
ภายนอก (สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงานภาค 8) สาขาไฟฟ้าฯ

แนวทางแก้ไข
เพิ่มเติม

การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ความเสี่ยง

ด้าน
บุคลากรและความ
เสี่ยงด้าน
ธรรมาภิบาล

การดาเนินงาน
การประเมินผล
ผลการดาเนินงาน
ผลการ
กระบวนการปฏิบตั ิงาน/โครงการ/
ระดับ
ปัจจัยเสี่ยง
ระดับ
ตัวชี้วัด
เอกสารหลักฐาน
กิจกรรมควบคุมความเสีย่ ง
ประเมินใหม่ ประเมิน
(1 ต.ค. 57-30 ก.ย. 58)
คุณวุฒิและตาแหน่งทาง
สูง
1. จัดทาแผนระยะสั้น-ยาว การผ่านการ  ดาเนินการแล้ว
 ยังคงอยู่
วิชาการของอาจารย์ประจา 3x4 (12) การพัฒนาคุณวุฒิและ
ประเมิน
 อยู่ระหว่างดาเนินการ
 ควบคุมได้แล้ว
หลักสูตรยังไม่ครอบคลุม
ตาแหน่งทางวิชาการของ คุณภาพ
 ไม่ได้ดาเนินการ
การผ่านการประเมิน
อาจารย์ประจาหลักสูตร การศึกษา
คุณภาพการศึกษา
 โครงการพัฒนาทรัพยากร ทางด้านคุณวุฒิ
และตาแหน่ง
บุคคล
 โครงการบริหารและการ ทางวิชาการของ
อาจารย์ประจา
พัฒนาหลักสูตร 9
หลักสูตร
หลักสูตร
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ความตระหนักให้อาจารย์
พัฒนาคุณวุฒิให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน สกอ. (TQF)
 โครงการพัฒนาทักษะการ
เขียนแผนการสอนที่ได้
มาตรฐานตามกรอบ TQF
และการประเมินผลการ
สอน
 โครงการการจัดการความรู้

แนวทางแก้ไข
เพิ่มเติม

