คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ 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. อาจารย์ถิรายุ
๑๑. อาจารย์ชัชชัย
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช
๑๓. อาจารย์อาสาฬห์
๑๔. อาจารย์เสกสิทธิ์
๑๕. อาจารย์นพดล
๑๖. อาจารย์ชื่นจิต
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ
๑๘. นางกมลลักษณ์

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

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
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กรรมการ
รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี เลขานุการ

สิทธิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

มานะกิจ

ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวมยุรา
ผู้ไม่มาประชุม
๑. อาจารย์ปิยลาภ

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๗ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
หน้า ๒ ผู้มาประชุม จาก อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา เป็น อาจารย์พุทธพร ไสว
ผู้ไม่มาประชุม ลาดับที่ ๒ และ ๓ จาก กรรมการ เป็น ติดภารกิจ
หน้า ๕ จาก หลักสูตรอื่นๆ ไม่มีรายวิชาเตรียมสหกิจยกเว้นหลักสูตรวิศวกรรม จึงคงคาอธิบาย
รายวิชาเตรียมสหกิจของหลักสูตรวิศวกรรมไว้เท่านั้น
เป็น หลักสูตรวิศวกรรมและหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมมีรายวิชาเตรียม
สหกิจ จึงคงคาอธิบายรายวิชาเตรียมสหกิจของทั้งสองหลักสูตรไว้
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ร่างแผนบริหารความเสี่ยงปี พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนบริหาร
ความเสี่ยงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๒) ซึ่งผ่านการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงเพื่อจัดทาแผนฯ ในคราว
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ที่ผ่านมา และร่วมกันกาหนดตัวชี้วัดโครงการ/KPI เพื่อให้
สามารถจัดการความเสี่ยงในแต่ละด้านให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
มติที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบตามร่างแผนบริหารความเสี่ยงปี พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมีข้อแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
วัตถุประสงค์การควบคุม
ด้ า นที่ ๑ ปั จ จั ย ความเสี่ ย ง ๑. จ านวนนั ก ศึ ก ษาเข้ า น้ อ ยกว่ า แผนการรั บ นั ก ศึ ก ษา ปรั บ
วัตถุประสงค์การควบคุมเป็น เพิ่มจานวนของนักศึกษาแรกเข้าให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
การกาหนดตัวชี้วัดโครงการ/KPI
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน
ปัจจัยความเสี่ยง ๑. จานวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษา
ตัวชี้วัดโครงการ/KPI คือ จานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่
ปัจจัยความเสี่ยง ๑. พื้นที่การใช้งาน อาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและชารุด
ทรุดโทรม
ตัวชี้วัดโครงการ/KPI คือ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑
ปัจจัยความเสี่ยง ๒. อุปกรณ์ เครื่องมือสาหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการไม่เพียงพอ
ตัวชี้วัดโครงการ/KPI คือ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑

ด้านที่ ๕ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมภิบาล
ปัจจัยความเสี่ยง ๑. คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรยังไม่
ครอบคลุมการผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัดโครงการ/KPI คือ การผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาทางด้านคุณวุฒิและ
ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ความก้าวหน้าของศูนย์จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะและการปรับปรุงภูมิทัศน์
ประธานแจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการปรับปรุง ศูนย์จาหน่ายผลิ ตภัณฑ์ของคณะซึ่ง
ขณะนี้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ในการดาเนินการขั้นตอนต่อไปคือการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สาหรับการจาหน่าย
สินค้า จึงขอให้ทุกสาขาวิชานาสินค้า บริการ ข้อมูลต่างๆ มาเสนอเพื่อจัดจาหน่ายในนามของคณะ
มติที่ประชุม นาเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจาหน่ายสินค้า บริการวิชาการ โดยจัดให้เป็นที่
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลงานของนักศึกษา คณาจารย์ ชุมชน ที่คณะมีส่วนในการพัฒนาหรือสินค้าที่มีคุณภาพ
อื่นๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบ โดยจะคานวณเปอร์เซ็นต์ในการวางจาหน่ายที่เหมาะสม
ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน
อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณารายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๘ รอบ ๑๒ เดือน (เอกสารหมายเลข ๓) มีการดาเนินงานทั้งสิ้น ๑๓๗
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของกิจกรรมทั้งหมด เบิกใช้งบประมาณรวม ๙,๓๔๖,๓๙๗.๗๐ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.๖๑ ของงบประมาณทั้งหมด ดาเนินการตามแผนแล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายจานวน ๑๑๑ กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๒ ของกิจกรรมทั้งหมด ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผนแต่ไม่บรรลุกิจกรรมจานวน ๑ กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๓ ของกิจกรรมทั้งหมด และดาเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างประเมินผลจานวน ๒๕ กิจกรรม
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๕ ของกิจกรรมทั้งหมด กิจกรรมที่อยู่ระหว่างประเมินผลขอให้ดาเนินการและจัดส่งผลให้แล้ว
เสร็จเพื่อคณะสามารถนาผลการดาเนินงานรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ต่อไป
มติที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบตามรายงานผลการดาเนินงานฯ รอบ ๑๒ เดือน
กาหนดให้จัดส่งแบบติดตามและประเมินผลภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๕.๒ การกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. ๒๕๕๙
อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณากาหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๔) ซึ่งได้มีการนาค่าเป้าหมายและผลการ
ดาเนินงานของปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้พิจารณาเปรียบเทียบเพื่อกาหนดค่าเป้าหมายที่เหมาะสมสาหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๙
มติที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเป้าหมาย ระดับคะแนน ๓.๐๑
๑.๒ อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๒
๑.๓ อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๗
๑.๔ จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา ค่าเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ ๑๔
๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าเป้าหมาย เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ
๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าเป้าหมาย เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
๒.๑ ระบบและกลไกการบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ค่ า เป้ า หมาย
เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ
๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ค่าเป้าหมาย จานวน ๖๐,๐๐๐ บาท/คน
๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๔
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม ค่าเป้าหมาย เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
๔.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ค่าเป้าหมาย เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ ค่าเป้าหมาย เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ
๕.๒ ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ค่าเป้าหมาย เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ
ตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมายของแผนปฏิ บั ติ ก ารปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จะน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ต่อไป
๕.๓ เกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์อัตราจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ประธานนาเสนอเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์อัตราจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัย
จะดาเนินการด้วยวิธีการสอบคัดเลือก ปัจจุบันคณะฯ มีอาจารย์อัตราจ้างจานวน ๘ คน กรอบอัตรากาลัง พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยจัดสรรให้คณะฯ สามารถบรรจุได้ ๑๕ อัตรา จึงขอให้พิจารณากาหนดอัตราอาจารย์ที่
จะบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมตามอายุงานและความจาเป็นของหลักสูตร
มติที่ประชุม เนื่ องด้ว ยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ คณะฯ มีกรอบอัตรากาลั งจานวน ๑๐
อัตรา เห็นชอบกาหนดให้สาหรับสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม จานวน ๓ อัตรา สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จานวน ๒ อัตรา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จานวน ๒ อัตรา และสาขาวิชาการออกแบบ จานวน ๑ อัตรา โดย
ดาเนินการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๕.๔ อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขออนุญาตลาศึกษาต่อเต็มเวลา
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาการขออนุญาตลาศึกษาต่อ เต็มเวลาในระดับปริญญาเอกของ
อาจารย์ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๘ ถึง ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
มติที่ประชุม ร่ ว มกัน พิจารณาและรับฟั งความเห็ น จากอาจารย์ เสกสิ ทธิ์ รั ตนสิ ริวัฒ นกุ ล
หัวหน้าสาขาวิช าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เห็นว่าไม่มีผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากอาจารย์ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์ ไม่ได้
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรและสาขาวิชาไม่ต้องขออัตรากาลังเพิ่มเนื่องจากมีอาจารย์ท่านอื่นทดแทน อีกทั้งการ
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจะเป็นประโยชน์กับหลักสูตรมากกว่าปัจจุบัน จึงเห็นชอบอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ
เต็มเวลา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๕.๕ การสอนไม่ครบโหลดภาระงานสอน
ประธานนาเสนอกรณีมีการสอนไม่ครบโหลดภาระงานสอนให้ดาเนินการใน ๒ แนวทาง ดังนี้
๑) ให้นับโหลดภาระงานสอนในภาคเรียนถัดไปมาชดเชย
๒) ให้ดาเนินการสอนภาค กศ.บป. โดยไม่เบิกโหลดภาระงานสอน
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและดาเนินการ

๕.๖ แผนความต้องการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๒
ประธานน าเสนอแบบฟอร์ ม แผนความต้ อ งการงบลงทุ น ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข ๕) เพื่อให้ร่วมกันพิจารณาลาดับความต้องการ
มติที่ประชุม พิ จ ารณาความเหมาะสมและความต้ อ งการงบลงทุ น ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และ
สิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ และดาเนินการเรียงลาดับความต้องการ (เอกสารหมายเลข ๖)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

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

เอกสารประกอบรายงานการประชุม

เอกสารหมายเลข ๑

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑
--------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี
๒๐. อาจารย์นัฐพันธ์
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ
๒๒. อาจารย์ทรงศักดิ์
๒๓. ดร.ศรัณยา
๒๔. อาจารย์กรรณิการ์
๒๕. อาจารย์ถิรายุ
๒๖. อาจารย์ปิยลาภ
๒๗. อาจารย์ชัชชัย
๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช
๒๙. อาจารย์เสกสิทธิ์
๓๐. อาจารย์นพดล
๓๑. อาจารย์ชื่นจิต
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ
๓๓. อาจารย์พุทธพร
๓๔. นางกมลลักษณ์

ศรีนพรัตน์วัฒน
พูนวิวัฒน์
จริตงาม
มะระประเสริฐศักดิ์
เพ่งผล
มิ่งเมือง
ปิ่นทอง
มานะกิจ
เขื่อนธรรม
พะยิ้ม
รัตนสิริวัฒนกุล
ชุ่มอินทร์
พงษ์พูล
ชุมมณี
ไสว
พงษ์พรต

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวมยุรา

สิทธิ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ไม่มาประชุม
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร
๓. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์
๔. อาจารย์มาศสกุล

รอดอาวุธ
รอดชื่น
ภักดีอาษา

รองคณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
๑.๑ ติดตามและประเมินผลโครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประธานมอบให้ น างสาวมยุ ร า สิ ท ธิ นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน แจ้ ง การติ ด ตามและ
ประเมินผลโครงการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งภายในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ละสาขาจะได้รับ
บันทึกข้อความให้จัดส่งแบบติดตามฯ เพื่อดาเนินการให้แล้วเสร็จและจัดส่งภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะมีการปรับเปลี่ยนแบบติดตามและประเมินผลโครงการและเพิ่มแบบรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมรายไตรมาส ซึ่งจะนาขึ้นเวปไซด์ภายในวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
๑.๒ ร้านค้าสหกรณ์หยุดดาเนินการ
เนื่องจากปัจจุบันร้านค้าสหกรณ์หยุดดาเนินการ
อธิการบดีจึงมีนโยบายให้องค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และสโมสรนักศึกษาของคณะฯ
สามารถจาหน่ายเครื่องแบบนักศึกษาเพื่อหา
รายได้เข้าสู่คณะฯ ได้
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ เงินยืม
เนื่องจากมีคณาจารย์หลายท่านติดค้างเงินยืมกับมหาวิทยาลัยซึ่งขณะนี้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แล้ว ขอให้หัวหน้าสาขาแจ้งกับอาจารย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
๑.๔ สรุปประเด็นปัญหาการทาเรื่องขออนุมัติเบิกจ่าย
เนื่องด้วยกลุ่มงานคลังได้ตรวจสอบเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัย พบ
ประเด็นปัญหาต่างๆ จึงสรุปประเด็นปัญหาการทาเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน (เอกสารหมายเลข ๑) แจ้งหน่วยงาน
เพื่อดาเนินการแก้ไข
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๒)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
หน้า ๒ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต คาชมภู หัวหน้าภาควิชา เป็น หัวหน้าสาขาวิชา
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประธานมอบให้ น างสาวมยุ รา สิ ทธิ นั กวิ เคราะห์ นโยบายและแผน แจ้ง ความก้า วหน้า การ
ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมแผนปฏิบัติการของ
สาขาจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของคณะ และสาขาวิชาสามารถนาสรุปแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ๒๕๕๙ หน้ าสุดท้ายติดไว้ที่บอร์ดเพื่อทราบกาหนดการจัดทากิจกรรม หากมีการแก้ไขต่างๆ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนจะดาเนินการและส่งแผนที่ได้รับการแก้ไขแล้วให้สาขาวิชาทราบ
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ สรุปภาระงานสอน ประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประธานขอให้พิจารณาสรุปภาระงานสอนอาจารย์ ประจาปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘ (เอกสาร
หมายเลข ๓)
มติที่ประชุม ร่ ว มกั น พิ จ ารณาและเห็ น ชอบตามสรุ ป ภาระงานสอนอาจารย์ ประจ าปี
การศึกษา ๒/๒๕๕๘ หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมสามารถแจ้งได้ที่รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ สรุปผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และพิจารณาแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ประธานมอบให้นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งผลการทบทวนแผน
บริหารความเสี่ยงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๔) ให้ที่
ประชุมพิจารณาร่วมกัน
มติที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาและสรุปผล ดังนี้
ผลการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อจัดทารายงายการประเมินผลและ
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง (RM_๓) เสนอต่อมหาวิทยาลัย
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน
๑.๑ จานวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าจุดคุ้มทุน ผลการดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ความเสี่ยงยังคง
อยู่
๑.๒ จานวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าที่กาหนดไว้ในแผน ผลการดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ความ
เสี่ยงยังคงอยู่
๑.๓ นักศึกษามีจานวนตกออกสูง ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย ควบคุมได้และนาออกจาก
แผน
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่
๒.๑ พื้น ที่การใช้งานอาคาร สถานที่ ห้ องปฏิบัติการไม่เพียงพอและช ารุดทรุดโทรม ผลการ
ดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ความเสี่ยงยังคงอยู่
๒.๒ อุปกรณ์ เครื่องมือสาหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการไม่เพียงพอ ผลการดาเนินงานไม่
บรรลุเป้าหมาย ความเสี่ยงยังคงอยู่
ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
๓.๑ คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผ่านการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ผลการดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย ความเสี่ยงยังคงอยู่
การพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงเพื่อจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้านที่ ๑ ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน
ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ จานวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษา ระดับ ๔x๓ = ๑๒ (สูง)
ด้านที่ ๒ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที)่
ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ๑. พื้นที่การใช้งานอาคาร สถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและชารุดทรุด
โทรม ระดับ ๔x๓ = ๑๒ (สูง)
๒. เครื่องมือสาหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการไม่เพียงพอ ระดับ ๔x๓ =
๑๒ (สูง)

ด้านที่ ๓ ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรยังไม่ครอบคลุม
การผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ ๔x๓ = ๑๒ (สูง)
ปัจจั ยความเสี่ ยงปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้ง ๓ ด้าน เจ้าหน้าที่จะนาไปจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
(RM_๑ และ RM_๒) และนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ต่อไป
๕.๒ พิจารณาผลการเรียน
ประธานแจ้งยกวาระนี้ ไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
๕.๓ คาอธิบายรายวิชาเตรียมสหกิจ
หลักสูตรวิศวกรรมและหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมมีรายวิชาเตรียมสหกิจ จึงคง
คาอธิบายรายวิชาเตรียมสหกิจของทั้งสองหลักสูตรไว้
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ
ระเบียบวาระที่ ๖
ไม่มี

เรื่องอื่น ๆ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น.

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

เอกสารหมายเลข ๒

RM2_NSRU
แผนบริหารความเสี่ยง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ประจาปี พ.ศ. 2559

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน
/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

ตัวชี้วัด
ปัจจัยความเสี่ยง
งบประมาณ
โครงการ
/KPI
1. จานวนนักศึกษาเข้า 1. เพิ่มจานวนรอบ/เปิดรับ
1. ปรับเปลี่ยนแผนการรับ
เพิ่มจานวนของ โครงการ
จานวน
น้อยกว่าแผนการรับ นักศึกษาให้เร็วขึ้น
นักศึกษาให้เหมาะสมกับ
นักศึกษาแรก ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา
นักศึกษา
2. สร้างแรงจูงใจในการเข้า
สถานการณ์ปัจจุบัน
เข้า เพื่อให้
หลักสูตรและ เพิ่มขึ้น
ศึกษา เช่น การรับในรูปแบบ 2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ เป็นไปตามแผน แสดงผลงานเชิง เป็นไปตาม
โควตา ให้ทุนการศึกษา
หลากหลาย
การับนักศึกษา ประจักษ์ของ
แผนการรับ
3. สร้างจุดเด่น ประชาสัมพันธ์ 3. จัดหาทุนการศึกษาให้กับ
คณาจารย์และ นักศึกษา
ผลงานของสาขาให้เป็นที่รู้จัก นักศึกษา
นักศึกษา จานวน
มากยิ่งขึ้น
4. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
455,000 บาท
 โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรและแสดงผลงาน
เชิงประจักษ์ของคณาจารย์
และนักศึกษา

RM2_NSRU

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
ต.ค.58 ก.ย.59

หมายเหตุ

คณะ
ระดับคะแนน
ทุกสาขาวิชา
12
(สูง)

ชื่อผู้รายงาน (....................................................)
ตาแหน่ง………………………………………………………
……………/………………/……………

 ความ
เสี่ยงที่มีอยู่
ปี 2558

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน
/โครงการ/กิจกรรม

1. พื้นที่การใช้งาน
1. จัดสรรพื้นที่ให้ใช้งานคุ้มค่า 1. ทบทวน ปรับปรุง แผนผัง
อาคาร สถานที่
มากที่สุด
พื้นที่ ภูมิทัศน์ต่างๆ ให้
ห้องปฏิบัติการไม่
เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
เพียงพอและชารุดทรุด
 โครงการปรับปรุงห้อง
โทรม
ประชุมคณะ
 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาภูมิทัศน์ (อาคาร 4
ย่านมัทรี)
 โครงการปรับภูมิทัศน์และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะฯ
2. มีการบารุงรักษาและ
2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ซ่อมแซมตามระยะเวลาที่
ใช้งานอยู่เสมอ กาหนดรอบ
กาหนด
การบารุงรักษาและซ่อมแซม
3. ในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง มี 3. ติดป้ายวิธีใช้งาน การ
การตรวจสอบและดาเนินการ แก้ปัญหาเบื้องต้น เบอร์
แก้ไขโดยเร็วพร้อมติดป้าย
โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบและคา
เตือน และมีอุปกรณ์ปฐม
เตือนต่างๆ ในพื้นที่ให้ชัดเจน
พยาบาลเบื้องต้นในสภาพที่

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
1. เพิ่มพื้นที่การ
ใช้สอยและ
ปรับปรุง อาคาร
สถานที่ ห้อง
ปฏิบัติการ ให้มี
ความพร้อม
สาหรับการจัด
การเรียนการ
สอน
2. เพื่อความ
สะอาด สะดวก
ปลอดภัย ในการ
ใช้งาน
3. สร้าง
สิ่งแวดล้อม
บรรยากาศใน
การเรียนให้

ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
งบประมาณ
โครงการ
ดาเนินงาน
/KPI
1. โครงการ
ระดับความ
ต.ค.58 ปรับปรุงห้อง
พึงพอใจของ
ก.ย.59
ประชุม จานวน ผู้ใช้ไม่ต่า
941,420
กว่า 3.51
2. โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาภูมิทัศน์
(อาคาร 4
ย่านมัทรี) จานวน
300,000 บาท
3. โครงการปรับ
ภูมิทัศน์และสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้คณะฯ
จานวน
1,005,000 บาท

RM2_NSRU

ผู้รับผิดชอบ
คณะ
อาจารย์
ประจา
สาขาวิชา

หมายเหตุ
ระดับคะแนน
12
(สูง)
 ความ
เสี่ยงที่มีอยู่
ปี 2558

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ปัจจัยความเสี่ยง

2. อุปกรณ์ เครื่องมือ
สาหรับการเรียนใน
รายวิชาปฏิบัติการไม่
เพียงพอ

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน
/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

พร้อมใช้

เหมาะสม

1. ตรวจสอบครุภัณฑ์
อุปกรณ์ วัสดุทดลอง ที่ยังใช้
งานได้เพื่อบารุงรักษา
ซ่อมแซมตามระยะเวลา

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

1. ตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ใช้งาน บารุงรักษาและ
ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์
การศึกษา สานักงานและ
จัดซื้อวัสดุ
2. จัดสรรงบประมาณตาม
2. จัดทาแผนการจัดซื้อ
ความต้องการห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุทดลอง  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ
ให้สอดคล้องกับจานวนผู้ใช้
สนับสนุนการเรียนการสอน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และสาขาวิชาการออกแบบ

งบประมาณ

1. โครงการ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
การศึกษา
สานักงานและ
จัดซื้อวัสดุ
จานวน 300,000
บาท
2. โครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ
จานวนทั้งสิ้น
11,327,600
บาท
3. โครงการ
ปรับปรุงห้อง
ปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด
โครงการ
/KPI

ระดับความ
พึงพอใจของ
ผู้ใช้ไม่ต่า
กว่า 3.51

RM2_NSRU

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน

ต.ค.58 ก.ย.59

คณะ
อาจารย์
ประจา
สาขาวิชา

หมายเหตุ

ระดับคะแนน
12
(สูง)
 ความ
เสี่ยงที่มีอยู่
ปี 2558

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2559
ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
ปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน
/โครงการ/กิจกรรม




โครงการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
โครงการปรับภูมิทัศน์และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม

งบประมาณ

ตัวชี้วัด
โครงการ
/KPI

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน

สาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์
จานวน 95,000
บาท
4. โครงการปรับ
ภูมิทัศน์และสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ จานวน
1,005,000 บาท
ชื่อผู้รายงาน (....................................................)
ตาแหน่ง………………………………………………………
……………/………………/……………

RM2_NSRU

หมายเหตุ

ตารางที่ 2 แผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน 2558
ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล
แนวทางการป้องกัน/แก้ไข
ความเสี่ยง
คุณวุฒิและตาแหน่ง
1.ส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิ
ทางวิชาการของ
และตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ประจา
อาจารย์ให้เป็นไปตามการ
หลักสูตรยังไม่
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ครอบคลุมการผ่านการ 2. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ประเมินคุณภาพ
สนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่ง
การศึกษา
วิชาการและศึกษาต่อปริญญา
เอก
ปัจจัยความเสี่ยง

กระบวนการปฏิบัติงาน
/โครงการ/กิจกรรม
1. จัดทาแผนระยะสั้น-ยาวการ
พัฒนาคุณวุฒิและตาแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ความตระหนักให้อาจารย์
พัฒนาคุณวุฒิให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน สกอ. (TQF)
 โครงการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล
 โครงการส่งเสริมศักยภาพ
อาจารย์และพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนสู่
อาจารย์มืออาชีพ

วัตถุประสงค์ของ
การควบคุม
1. พัฒนา
คุณวุฒิและ
ตาแหน่งทาง
วิชาการของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
2. คุณวุฒิของ
อาจารย์ประจา
เป็นไปตาม
มาตรฐาน สกอ.
(TQF)

ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ /KPI ดาเนินงาน
1. โครงการ การผ่านการ
คณะ
พัฒนา
ประเมิน
อาจารย์
ทรัพยากร
คุณภาพ
ประจา
บุคคล จานวน การศึกษา
สาขาวิชา
600,000 บาท ทางด้านคุณวุฒิ
2. โครงการ และตาแหน่ง
ส่งเสริม
ทางวิชาการ
ศักยภาพ
ของอาจารย์
อาจารย์และ ประจาหลักสูตร
พัฒนาการ
จัดการเรียน
การสอนสู่
อาจารย์มือ
อาชีพ จานวน
300,000 บาท
งบประมาณ

ชื่อผู้รายงาน (....................................................)
ตาแหน่ง………………………………………………………
……………/………………/………

RM2_NSRU

หมายเหตุ
ระดับคะแนน
12
(สูง)
 ความ
เสี่ยงที่มีอยู่
ปี 2558

เอกสารหมายเลข ๓

เอกสารหมายเลข ๔

การกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการปี 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. ผลิตบัณฑิตทีม่ ี
คุณภาพ

2. วิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่
ท้องถิ่น

เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีความรู้
ทางานเป็นทีม ชานาญ
เทคโนโลยี ซื่อสัตย์
สุจริต จิตสาธารณะต่อ
ชุมชนและท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ

1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
2. มีผลงานวิจัยที่
2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ และพัฒนางานวิจัยหรืองาน
และนาไปใช้ประโยชน์ได้ สร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย

เกณฑ์การพิจารณา
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ของทุกหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ
ร้อยละของอาจารย์ประจา
คณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจา
คณะที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย

ปี 2558
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน ปี 2559
3.01
1.88
3.01
S1 ผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพ
S4 เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ร้อยละ 32 ร้อยละ 20.29 ร้อยละ 32 S6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และ
สื่อ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้
ร้อยละ 37 ร้อยละ 31.88 ร้อยละ 37 S7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากล
ตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF
S8 พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ตอบสนองต่อผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต
น้อยกว่า ร้อยละ 56.39 น้อยกว่า
ร้อยละ 14
ร้อยละ 14 S9 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา
5 ข้อ
6 ข้อ 
6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

5 ข้อ

5 ข้อ



6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ



6 ข้อ

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน 48,000/
สร้างสรรค์ทั้งภายในและ
คน
ภายนอกต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
ผลงานทางวิชาการทุก
ร้อยละ 24
ประเภทต่ออาจารย์ประจา
และนักวิจัย

36,000/คน

ร้อยละ 9.28

S2 สร้างและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นาไปใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน
และถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น
60,000/คน S5 ส่งเสริมงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ให้มี
คุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาติ
S10 เพิ่มขีดความสามารถด้านงานวิจัย
ร้อยละ 24

เอกสารหมายเลข ๔

การกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการปี 2559
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

3. บริการวิชาการตาม 3. บูรณาการงานบริการ
ความต้องการของ
วิชาการตามความ
ท้องถิ่น
ต้องการของท้องถิน่ กับ
การเรียนการสอนและ
งานวิจัย
4. อนุรักษ์
4. มีการส่งเสริมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ การอนุรักษ์ศิลปปัญญาท้องถิ่น
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น
5. พัฒนาระบบบริหาร 5. มีระบบบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพตามหลัก ที่ดี ได้มาตรฐาน ยึด
ธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล

ตัวชี้วัด

เกณฑ์การพิจารณา

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

 ผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย

ปี 2558
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์
ค่าเป้าหมาย ผลการดาเนินงาน ปี 2559
5 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
S3 บริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
S11 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราช
ดาริฯ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
S12 จัดตั้งหน่วยศึกษาความเป็นเลิศเฉพาะทาง
5 ข้อ
6 ข้อ 
6 ข้อ
S13 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

4.1 ระบบและกลไกการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

5.1 การบริหารของคณะเพื่อ
การกากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

6 ข้อ

5 ข้อ

6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

5 ข้อ

3 ข้อ

5 ข้อ

S14 บริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีธรรมาภิบาล
S15 จัดหารายได้จากทรัพย์สินและรายได้จาก
บริการต่างๆ
S16 เพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
S17 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
S18 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้นในการปฏิบัติงาน
S19 จัดทาฐานข้อมูลที่ได้มาตรฐานและ
เอื้ออานวยต่อการบริหารและตัดสินใจทุก
ระดับ
S20 ส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กรกระดับ
S21 จัดหาสิ่งอานวยความสะดวกการเรียนรู้ให้
เพียงพอและพร้อมใช้

หมายเหตุ เกณฑ์การพิจารณา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2 ความรู้
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการมีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
2.1 ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบตั ิการงานสร้างสรรค์หรือหน่วยวิจยั หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.3 สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั หรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการ
2.4 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์
รับเชิญ (visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดเี ด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีทสี่ อดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษาชุมชนหรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
() 4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
() 5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้อง กับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง การเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตาม ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อ พิจารณา
อนุมัติ
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย ในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษาอาจารย์บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง
เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาส ในการแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม ได้ทสี่ ่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
คณะและให้ระดับความเสี่ยง ลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการทีอ่ ธิบาย การดาเนินงานอย่างชัดเจน
() 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูท้ ั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผูม้ ี ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อย ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยจัดเก็บอย่างเป็น ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อกั ษรและนามาปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานจริง
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
() 7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไก ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับ ให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร งานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
() 1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบ ที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้ เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และ รายงานผลการประเมินให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
ุ ภาพดีขนึ้ อย่างต่อเนื่อง
() 5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุง หลักสูตรให้มีคณ
() 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับ มาตรฐาน

เอกสารหมายเลข ๔

