
 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  
วันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  
วันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี 
๒. อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
๔. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๕. อาจารย์ทรงศักดิ ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี 
๖. อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดี 
๗. ดร.ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๒. นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๓. นางอุทุมพร ธะในสวรรค์ นักวิชาการศึกษา 
๔. นางสาวสมลักษณ ์ โพธิ์ใบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๕. นางธนิษฐา ปานทิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางกมลลักษณ ์ พงษ์พรต ติดภารกิจ 
๒. นางสาวมยุรา สิทธิ ติดภารกิจ 
๓. นางสาวปิยนุช ภูกันแก้ว ติดภารกิจ 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๒๗ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)  
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  
 
 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ ความคืบหน้าการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ประธานสอบถามความก้าวหน้าเรื่องการจัดท าคู่มือการปิิบัติงานหลักของเจ้าหน้าที่ฝ่าย

สนับสนุน  
มติที่ประชุม เจ้าหน้าที่แจ้งว่าอยูร่ะหว่างด าเนินการ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน 
ประธานเสนอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนมีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานประกันคุณภาพ ดังนี้ 
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๔ มอบหมายให้ นางสาวสมลักษณ์ โพธิ์ใบและนางธนิษฐา ปานทิม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕-๑.๖ มอบหมายให้ นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน 
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑-๒.๓ มอบหมายให้ นางอุทุมพร ธะในสวรรค์ 
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ มอบหมายให้ นางอุทุมพร ธะในสวรรค์ 
องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ มอบหมายให้ นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ข้อ ๑-๔, ข้อ ๖ มอบหมายให้ นางกมลลักษณ์ พงษ์พรตและนางสาวมยุรา สิทธิ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ข้อ ๕ มอบหมายให้ นางสาวสมลักษณ์ โพธิ์ใบ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ข้อ ๗ และตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ มอบหมายให้ นางอุทุมพร ธะในสวรรค 
มติที่ประชุม    เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนรับทราบและให้ด าเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
  ไม่มี 



    
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.     
 
  
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  
วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. 

ณ ห้องส านักงานคณบดี อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  
วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. 

ณ ห้องส านักงานคณบดี อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ 
--------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี 
๒. อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
๔. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๕. อาจารย์ทรงศักดิ ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี 
๖. ดร.ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางกมลลักษณ ์ พงษ์พรต เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๒. นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๓. นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔. นางอุทุมพร ธะในสวรรค์ นักวิชาการศึกษา 
๕. นางสาวสมลักษณ ์ โพธิ์ใบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๖. นางธนิษฐา ปานทิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๗. นางสาวปิยนุช ภูกันแก้ว นักวิทยาศาสตร์ 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา ติดภารกิจ 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 
  ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 

 ๑.๑ แต่งตั้งรักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี 
มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้ง นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต ให้รักษาการในต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน

คณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม รับทราบ  

  
ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘  (เอกสารหมายเลข ๑)  
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  
 
 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ประธานสอบถามความก้าวหน้าเรื่องการจัดท าคู่มือการปิิบัติงานหลักของเจ้าหน้าที่ฝ่าย

สนับสนุน เพ่ือก าหนดภาระงานให้ตรงกับกรอบอัตราก าลังและเป็นเอกสารประกอบการต่อสัญญาจ้างในครั้งต่อไป  
มติที่ประชุม เจ้าหน้าที่แจ้งว่าอยูร่ะหว่างด าเนินการ ที่ประชุมจึงให้น าส่งในการประชุมครั้งที่ 

๔/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ข้อเสนอแนะ อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี แนะน าว่าเจ้าหน้าที่ควรมี

การ KM ร่วมกันจัดท าคู่มือเพ่ือในกรณีปิิบัติงานแทนหรือปรับเปลี่ยนต าแหน่ง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายสนับสนุน 
  ประธานสอบถามเจ้าหน้าที่ถึงรายงานผลการปิิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน 

มติที่ประชุม  เจ้าหน้าที่มีผลการปิิบัติงานของตนเองสามารถน าเสนอได้ แต่ไม่เป็นรูปแบบ
เดียวกัน นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี จึงรับไปจัดท ารูปแบบรายงานผลการ
ปิิบัติงานของเจ้าหน้าทีฝ่่ายสนับสนุน 

๔.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
ประธานได้สอบถามเจ้าหน้าที่ถึงปัญหาและอุปสรรคในการปิิบัติงาน เจ้าหน้าที่ได้แจ้งปัญหา

และอุปสรรคที่พบ ซึ่งมีประเด็นหลัก ดังนี้ 
๑) เจ้าหน้าที่ทุกคนมีปริมาณงานมากแต่ขาดระบบและกลไกในการจัดการท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ 
๒) การติดต่อและติดตามงานระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ไม่มีขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
๓) ต าแหน่งงานไม่ตรงตามกรอบอัตราก าลัง 
๔) การรวบรวมหลักฐานในด้านการประกันคุณภาพไม่เป็นระบบ เอกสารไม่ครบถ้วน 
๕) การส่งเอกสารล่าช้าหลังการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม  
๖) เจ้าหน้าที่ปิิบัติงานที่ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ประสบปัญหาการรับ-ส่งลูกท่ีโรงเรียน 



มติที่ประชุม    คณะผู้บริหารรับทราบและให้ด าเนินการ ดังนี้ 
๑) จัดท าแผนผังการปิิบัติงานและจัดท าป้ายแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่

ในคณะเพ่ือช่วยจัดระบบการปิิบัติงานที่ไม่ตรงตามขั้นตอนและการติดตามเอกสาร จากนั้นประเมินผลการ
ปิิบัติงานว่าปัญหาด้านต่างๆ ลดลงหรือไม่ หากไม่ลดลงให้หามาตรการในการจัดการขั้นต่อไป 

การจัดท าแผนผังการปิิบัติงานให้น าส่งที่รองคณบดีซึ่งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒) จัดอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบด้านการเงิน ให้กับคณาจารย์ในคณะ  
๓) กรณีต าแหน่งงานไม่ตรงตามกรอบอัตราก าลัง ผู้บริหารจะท าการแก้ไขและน าเสนอสภา

มหาวิทยาลัย 
๔) ให้ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเก็บหลักฐานแก่ผู้ก ากับตัวบ่งชี้และผู้

จัดเก็บข้อมูล จัดท าปิิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพระดับคณะและรายงานความก้าวหน้าด้านการประกัน
คุณภาพต่อผู้บริหารเป็นระยะ 

๕) การส่งเอกสารการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมล่าช้า ให้แจ้งสาขาและผู้รับผิดชอบจากนั้น
น าเสนอคณบดีเพ่ือน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 

๖) ทดลองปรับเปลี่ยนสถานที่ปิิบัติงาน ให้นางธนิษฐา ปานทิม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) มาปิิบัติงานที่ส านักงานคณบดี และให้นางสาวสมลักษณ์ โพธิ์ใบ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป ไปปิิบัติงานที่ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี เริ่มปิิบัติงานวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  
  ๖.๑ กล่องรับความคิดเห็น 
  ประธานแจ้งว่าคณะจะติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นจ านวน ๓ จุด บริเวณหน้าห้องคณบดี หน้า
ห้องส านักงานคณบดีและหน้าลิฟท์ชั้น ๑ เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นของนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้การปิิบัติงานด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  มติที่ประชุม   รับทราบ และก าหนดผู้รับผิดชอบเปิดกล่องรับความคิดเห็น ดังนี้ หน้าห้อง
คณบดี ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ คณบดี หน้าห้องส านักงานและหน้าลิฟท์ชั้น ๑ ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
    
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.     
 
  
 

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

          ผู้รับรองรายงานการประชุม 


