คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องสานักงานคณบดี อาคาร ๑๑ ชั้น ๒

รายงานการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องสานักงานคณบดี อาคาร ๑๑ ชั้น ๒
--------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี
๒. อาจารย์นัฐพันธ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร
๔. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์
๕. อาจารย์ทรงศักดิ์
๖. ดร.ศรัณยา

ศรีนพรัตน์วัฒน
พูนวิวัฒน์
รอดอาวุธ
รอดชื่น
มะระประเสริฐศักดิ์
เพ่งผล

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางกมลลักษณ์
๒. นางสาวเยาวเรศ
๓. นางสาวมยุรา
๔. นางอุทุมพร
๕. นางสาวสมลักษณ์
๖. นางธนิษฐา
๗. นางสาวปิยนุช

พงษ์พรต
ภูเมืองปาน
สิทธิ
ธะในสวรรค์
โพธิ์ใบ
ปานทิม
ภูกันแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิทยาศาสตร์

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์มาศสกุล

ภักดีอาษา

ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
๑.๑ แต่งตั้งรักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี
มหาวิทยาลัยมีคาสั่งแต่งตั้ง นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต ให้รักษาการในตาแหน่งหัวหน้าสานักงาน
คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
ประธานสอบถามความก้า วหน้า เรื่ องการจั ด ท าคู่ มื อ การปิิบั ติ ง านหลั กของเจ้ า หน้า ที่ ฝ่ า ย
สนับสนุน เพื่อกาหนดภาระงานให้ตรงกับกรอบอัตรากาลังและเป็นเอกสารประกอบการต่อสัญญาจ้างในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม เจ้าหน้าที่แจ้งว่าอยูร่ ะหว่างดาเนินการ ที่ประชุมจึงให้นาส่งในการประชุมครั้งที่
๔/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อเสนอแนะ อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี แนะนาว่าเจ้าหน้าที่ควรมี
การ KM ร่วมกันจัดทาคู่มือเพื่อในกรณีปิิบัติงานแทนหรือปรับเปลี่ยนตาแหน่ง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายสนับสนุน
ประธานสอบถามเจ้าหน้าที่ถึงรายงานผลการปิิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
มติที่ประชุม
เจ้าหน้าทีม่ ีผลการปิิบัติงานของตนเองสามารถนาเสนอได้ แต่ไม่เป็นรูปแบบ
เดีย วกัน นางกมลลั กษณ์ พงษ์พรต รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี จึงรับไปจัดทารูปแบบรายงานผลการ
ปิิบัติงานของเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายสนับสนุน
๔.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการทางาน
ประธานได้สอบถามเจ้าหน้าที่ถึงปัญหาและอุปสรรคในการปิิบัติงาน เจ้าหน้าที่ได้แจ้งปัญหา
และอุปสรรคที่พบ ซึ่งมีประเด็นหลัก ดังนี้
๑) เจ้ าหน้าที่ทุกคนมีปริ มาณงานมากแต่ขาดระบบและกลไกในการจัดการทาให้ไม่ส ามารถ
ดาเนินการได้อย่างเป็นระบบ
๒) การติดต่อและติดตามงานระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ไม่มีขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน
๓) ตาแหน่งงานไม่ตรงตามกรอบอัตรากาลัง
๔) การรวบรวมหลักฐานในด้านการประกันคุณภาพไม่เป็นระบบ เอกสารไม่ครบถ้วน
๕) การส่งเอกสารล่าช้าหลังการดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
๖) เจ้าหน้าที่ปิิบัติงานที่ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ประสบปัญหาการรับ-ส่งลูกที่โรงเรียน

มติที่ประชุม
คณะผู้บริหารรับทราบและให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) จั ด ท าแผนผั ง การปิิ บั ติ ง านและจั ด ท าป้ า ยแสดงหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของเจ้ า หน้ า ที่
เผยแพร่ในคณะเพื่อช่วยจัดระบบการปิิบัติงานที่ไม่ตรงตามขั้นตอนและการติดตามเอกสาร จากนั้นประเมินผล
การปิิบัติงานว่าปัญหาด้านต่างๆ ลดลงหรือไม่ หากไม่ลดลงให้หามาตรการในการจัดการขั้นต่อไป
การจัดทาแผนผังการปิิบัติงานให้นาส่งที่รองคณบดีซึ่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒) จัดอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบด้านการเงิน ให้กับคณาจารย์ในคณะ
๓) กรณีตาแหน่งงานไม่ตรงตามกรอบอัตรากาลัง ผู้ บริหารจะทาการแก้ไขและนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัย
๔) ให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเก็บหลักฐานแก่ผู้กากับตัวบ่งชี้และผู้
จัดเก็บข้อมูล จัดทาปิิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะและรายงานความก้าวหน้าด้านการประกัน
คุณภาพต่อผู้บริหารเป็นระยะ
๕) การส่งเอกสารการดาเนินการโครงการ/กิจกรรมล่าช้า ให้แจ้งสาขาและผู้รับผิดชอบจากนั้น
นาเสนอคณบดีเพื่อนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
๖) ทดลองปรับเปลี่ยนสถานที่ปิิบัติงาน ให้นางธนิษฐา ปานทิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) มาปิิบัติงานที่สานักงานคณบดี และให้นางสาวสมลักษณ์ โพธิ์ใบ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ไปปิิบัติงานที่ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี เริ่มปิิบัติงานวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กล่องรับความคิดเห็น
ประธานแจ้งว่าคณะจะติดตั้งกล่องรั บความคิดเห็นจานวน ๓ จุด บริเวณหน้าห้องคณบดี หน้า
ห้องสานักงานคณบดี และหน้าลิฟท์ชั้น ๑ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนามา
ปรับปรุงแก้ไขให้การปิิบัติงานด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ และกาหนดผู้รับผิดชอบเปิดกล่องรับความคิดเห็ น ดังนี้ หน้าห้อง
คณบดี ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ คณบดี หน้าห้องสานักงานและหน้าลิฟท์ชั้น ๑ ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวมยุรา สิทธิ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน)
คณบดี
ผู้รับรองรายงานการประชุม

เอกสารประกอบรายงานการประชุม

เอกสารหมายเลข ๑

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันพุธ ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องสานักงานคณบดี อาคาร ๑๑ ชั้น ๒

รายงานการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันพุธ ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องสานักงานคณบดี อาคาร ๑๑ ชั้น ๒
--------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร
รอดอาวุธ
๓. อาจารย์ทรงศักดิ์
มะระประเสริฐศักดิ์
๔. อาจารย์มาศสกุล
ภักดีอาษา
๕. ดร.ศรัณยา
เพ่งผล
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ
ชุมมณี

ศรีนพรัตน์วัฒน
คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางกมลลักษณ์
๒. นางสาวเยาวเรศ
๓. นางสาวมยุรา
๔. นางอุทุมพร
๕. นางสาวสมลักษณ์
๖. นางธนิษฐา
๗. นางสาวปิยนุช

พงษ์พรต
ภูเมืองปาน
สิทธิ
ธะในสวรรค์
โพธิ์ใบ
ปานทิม
ภูกันแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิทยาศาสตร์

ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์นัฐพันธ์
๒. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์

พูนวิวัฒน์
รอดชื่น

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
๑.๑ แต่งตั้งรักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี
ปัจจุบันตาแหน่งรักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมว่างลง เนื่องด้วย นางสุกัญญา มีวงษ์ ได้รับคาสั่งให้ไปรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการกองกลาง
สานักงานอธิการบดี ตาแหน่งหัวหน้าสานักงานคณบดี มีความสาคัญต่อการบริหารจัดการคณะฯ จึงเห็นชอบ
แต่งตั้ง นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต เป็นรักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี โดยคณะฯ จะแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อ
ดาเนินการแต่งตั้งต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันพุธ ที่ ๑๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ จาก 16 มีนาคม เป็น ๑๖ มีนาคม
ระเบียบวาระที่ ๓ จาก เรื่องเสนอเพื่อทราบ เป็น เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔.๒ จาก วันพุธที่ 1 ของเดือน เป็น วันพุธที่ ๑ ของเดือน
ระเบียบวาระที่ ๖.๑ จาก ดาเนินการในวันที่ 1 เมษายน เป็น วันที่ ๑ เมษายน
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน
เนื่องด้วยในการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๑ ที่ประชุมเห็นชอบให้เจ้าหน้าที่จัดทาคู่มือ
การปิิบัติงานหลักของตนเองอย่างน้อย ๑ งาน จึงขอสอบถามความคืบหน้าการดาเนินการ
มติที่ประชุม เจ้าหน้าที่แจ้งว่าอยูร่ ะหว่างดาเนินการแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังไม่สามารถนาส่ง
ได้ คณบดีจึงแจ้งให้ผู้ที่จัดคู่มือแล้วนามาทดลองปิิบัติ ส่วนผู้ที่ยังไม่ยังไม่ได้จัดทาคู่มือให้จัดทาแผนผังขั้นตอนการ
ทางานขึ้นมาก่อน
ข้อเสนอแนะ อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี แนะนาว่าเจ้าหน้าที่ควรมี
การ KM ร่วมกันจัดทาคู่มือและเพื่อเป็นกลไกให้เกิดการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายสนับสนุน ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน
ประธานการประชุมได้ สอบถามเจ้าหน้าที่ถึง รายงานผลการปิิบัติงานของตนเองตั้งแต่เดือน
มกราคม – เมษายน
มติที่ประชุม
เจ้ า หน้ า ที่ ส่ ง รายงานผลการปิิ บั ติ ง านของตนเองตั้ ง แต่ เ ดื อ นมกราคม –
เมษายน ซึ่งเป็นการสรุปปริมาณงานเนื่องจากยังไม่มีแบบเอกสารที่เป็นแนวทางเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ คณบดีแนะนาให้จัดทาสรุปงานหลักให้ชัดเจน เช่น รายงานการใช้งบประมาณ
ประจาเดือน

๔.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการทางาน
ประธานการประชุมได้สอบถามเจ้าหน้าทีถ่ ึงปัญหาและอุปสรรคในการปิิบัติงาน
มติที่ประชุม เจ้าหน้าที่ได้แจ้งปัญหาและอุปสรรคที่พบ เช่น ไม่สามารถติดต่อกับอาจารย์
ผู้สอนได้ การประสานงานกับอาจารย์ให้ดาเนินการในเรื่องต่างๆ ไม่เป็นผล ติดตามงานหรือการดาเนินงานด้าน
ต่างๆ จากอาจารย์ในคณะฯ ไม่ได้ บางช่วงเวลาปริมาณงานมากในระยะเวลาที่จากัดทาให้ปิิบัติงานไม่ทนั
มติที่ประชุม คณะผู้บริหารรับทราบ
ข้อเสนอแนะ อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดี แนะนาว่า หากมีงานเฉพาะกิจให้
ช่วยกันทางานเป็นทีมเพื่อไม่ให้เป็นภาระของคนใดคนหนึ่ง
อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี เสนอว่าแต่ละงานควรมีตะกร้าหรือกล่องรับ
เรื่องหรืองานนั้นๆ ไว้ที่ห้องสานักงานเพื่อความสะดวกในการจัดส่งและติดตาม
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๕๐ น.

(นางสาวมยุรา สิทธิ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน)
คณบดี
ผู้รับรองรายงานการประชุม

