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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 ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๗. อาจารย์มาศสกุล  ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๘. ดร.ศรัณยา  เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ  
๙. อาจารย์กรรณิการ์  มิ่งเมือง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์ แนบเนียน หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั พะยิ้ม 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. นางกมลลักษณ์  พงษ์พรต รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี เลขานุการ 
๑๘. นางสาวอาคิรา สนธิธรรม (แทน) หัวหน้าสาขาวิชา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑.   นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. อาจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง ติดภารกิจ 
 

 

 

 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ความคืบหน้าศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ (ศูนยเ์สริมสร้างประสบการณ์ทางธุรกิจ) 
ประธานแจ้งให้ทราบว่าโครงการศูนย์เสริมสร้างประสบการณ์ทางธุรกิจผ่านการพิจารณาอนุมัติ

จากผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นช่องทางการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาและผู้ที่สนใจ 
ขณะนี้เปิดจ าหน่ายสินค้า เช่น กาแฟสด ขนมขบเคี้ยว ของที่ระลึก เป็นต้น ผลการด าเนินงานที่ผ่านมามีผลตอบรับ
เป็นที่น่าพอใจ ในอนาคตจะพัฒนาให้เป็นศูนย์จ าหน่ายสินค้าและบริการ เช่น ผลิตภัณฑ์และบริการวิชาการจาก
คณะฯ เครื่องแบบนักศึกษา เครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน คณะฯ ต้องการระดมทุนจากการจ าหน่ายหุ้นเพ่ือ
พัฒนาศูนย์ฯ สามารถซื้อหุ้นได้ที่คุณกมลลักษณ์หรือคุณมยุรา ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยก าไร
สุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย จัดเป็นทุนส ารองร้อยละ ๔๐ จ่ายปันผลให้สมาชิกไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ แต่ไม่เกินร้อยละ 
๒๐ จ่ายโบนัสให้พนักงานขายไม่เกินร้อยละ ๕ ให้ทุนการศึกษานักศึกษาไม่เกินร้อยละ ๑๕ และด าเนินการตามมติ
คณะกรรมการร้องขอไม่เกินร้อยละ ๒๐ หากต้องการถอนหุ้นจะได้รับเงินคืนตามมูลค่าหุ้นที่ซื้อไว้ 

ข้อเสนอแนะ  
อาจารย์เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล เสนอแนะว่าควรจัดท าข้อมูลและรายรับรายจ่ายต่างๆ เกี่ยวกับ

ร้านให้ชัดเจน เนื่องจากร้านตั้งอยู่ในสถานที่ราชการอาจมีการร้องเรียนหรือตรวจสอบเรื่องการใช้ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย 

ประธานแจ้งให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยด าเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของส่วนร้านค้าแล้ว ส่วนการ
ด าเนินการเกี่ยวกับระบบบาร์โค๊ดมอบให้อาจารย์เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล เป็นผู้ประสานงานด าเนินการ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒ ธันวาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘  
   
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ ข้อคิดจากการอบรมจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ประธานน าข้อคิดจากการอบรมจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมาน าเสนอรวมถึงการ

น าหลักการ Balance Score Card มาใช้กับงานวิจัย วิทยากรได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา 
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
และเป็นที่ปรึกษาของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCG) ประธานเห็นว่าเป็นประโยชน์จึงเชิญมาเป็น
วิทยากรอบรมให้กับผู้บริหารและคณาจารย์ของคณะฯ โดยใช้งบประมาณโครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้าน
งานวิจัยฯ ส่วนก าหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

มติที่ประชุม   รับทราบ  



 ๔.๒ ผลการการรับสมัครนักศึกษาประเภทโครงการความสามารถพิเศษ ด้านเรียนดี ด้าน
คุณธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านกีฬา  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอผลการรับสมัคร
นักศึกษา จ านวน ๓๘๑ คน จ าแนกเป็นหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒๒ คน คอมพิวเตอร์กราฟฟิก 
จ านวน ๓๓ คน เทคโนโลยีการผลิตพืช จ านวน ๑๙ คน เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ จ านวน ๙๘ คน เทคโนโลยีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน ๑๓ คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๔ คน เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม จ านวน ๑๕ คน ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จ านวน ๗ คน วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต จ านวน ๖๔ 
คน วิศวกรรมพลังงาน จ านวน ๒๙ คน และวิศวกรรมการจัดการและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๗๗ คน ซึ่งในแต่ละ
หลักสูตรจะได้รับค าสั่งให้ด าเนินการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
และคณะฯ จะรับนักศึกษาท่ีผ่านการสัมภาษณ์ทั้งหมดเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการและด าเนินการ 
 ๔.๓ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอให้แต่ละสาขาวิชาพิจารณาผู้มี
ความเหมาะสมได้รับการเสนอชื่อเป็นบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจ าปี ๒๕๕๘ ของคณะฯ โดยน าเสนอรายชื่อและ
คุณสมบัติภายในวันพุธที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไป 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 ๔.๔ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและอบรมภายในคณะฯ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เชิญเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ในวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ 
การอบรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 ๔.๕ ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๓ เดือน (เอกสารหมายเลข ๒) มีการเบิกจ่ายจ านวน ๒๙๐ เรื่อง แก้ไขการเบิกจ่าย
จ านวน ๑๔ เรื่อง เช่น เขียนวันที่ผิด ไม่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด า เนินงานโครงการ ไม่มีก าหนดการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๓ เดือน มีการด าเนินงาน ๖๖ 
กิจกรรม กิจกรรมที่แล้วเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ จ านวน ๒ กิจกรรม และกิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ๖๔ 
กิจกรรม สาขาวิชาใดท่ีด าเนินการแล้วเสร็จขอให้ส่งแบบติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการน าเสนอท่ีประชุมในครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบและด าเนินการ 
๔.๖ ขยายเวลารับทุนการศึกษา 
อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชาสัมพันธ์เรื่องฝ่ายแนะแนว

ขยายเวลาขอรับทุนการศึกษาของนักศึกษา ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะฯ ได้รับจัดสรร
จ านวน ๖ ทุน จ าแนกเป็นทุนเรียนดี (เกณฑ์เฉลี่ย ๓.๕๐ ขึ้นไป) จ านวน ๒ ทุน ทุนสงเคราะห์ จ านวน ๔ ทุน     
ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นภาคเรียนละ ๕,๐๐๐ บาท โดยสมัครขอรับทุนได้ที่ฝ่ายแนะแนว และคณะฯ จะตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

มติที่ประชุม   รับทราบและด าเนินการ 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ การจัดท า มคอ.๕ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ แต่ละหลักสูตร 
 ๕.๒ การจัดท า มคอ.๓ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ แต่ละหลักสูตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สอบถามความพร้อมในการ
รายงาน มคอ.๕ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ และ มคอ.๓ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ แต่ละหลักสูตร เนื่องจาก
ก าหนดการส่งมีการเลื่อนเข้ามาจากก าหนดเดิมจึงอาจท าให้หลักสูตรด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบให้เลื่อนการรายงาน มคอ.๕ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ และ มคอ.๓ 
ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ แต่ละหลักสูตร ไปในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ซึ่งใน
ระหว่างนี้แต่ละหลักสูตรสามารถประชุมหลักสูตรและบันทึกการน าส่งเพื่อรอน าผลรายงานในการประชุมครั้งถัดไป 
 ๕.๓ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ถ้าม)ี 
 มติที่ประชุม   เลื่อนการพิจารณา 
 ๕.๓ การขอรับการประเมินผลปลายภาค ๑/๒๕๕๘ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้ที่ประชุมพิจารณานักศึกษา
ขาดสอบ จ านวน ๕ คน ซึ่งได้ยื่นเรื่องการขอสอบผ่านส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและอาจารย์ประจ า
วิชาอนุญาตให้เข้าสอบแล้ว  
 มติที่ประชุม   พิจารณาและเห็นชอบให้นักศึกษาเข้าสอบได ้
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ อบรมเตรียมสหกิจศึกษาและเตรียมฝึกงาน  
 อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องอบรมเตรียมสหกิจศึกษาและ
เตรียมฝึกงาน ในวันที่ ๑๖-๑๗ และ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอมราวดี ประชาสัมพันธ์เรื่องการ
แต่งกายกับนักศึกษา ดังนี้ วันที่ ๑๖ มกราคม แต่งกายชุดนักศึกษา วันที่ ๑๗ และ ๒๓ มกราคม แต่งกายชุดช๊อป
หรือชุดนักศึกษา โดยนักศึกษาที่ขาดการอบรมในวันแรก เวลาการอบรมจะถูกหักร้อยละ ๒๐ ดังนั้นขอให้ติดตาม
นักศึกษาเข้าอบรมให้ครบร้อยละ ๘๐ 

มติที่ประชุม   รับทราบและด าเนินการ 
 ๖.๒ บริการวิชาการและงานวิจัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี แจ้งสาขาวิชาเรื่องการ
ด าเนินการด้านบริการวิชาการและงานวิจัยให้เป็นตามงวดและงบประมาณที่ก าหนดไว้  

 มติที่ประชุม   รับทราบและด าเนินการ 
 ๖.๓ การผลิตบัณฑิตเพื่อสถานประกอบการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  น าเสนอแนวคิดการ
ผลิตบัณฑิตเพ่ือสถานประกอบการ โดยโรงงานในกลุ่มบริษัทน้ าตาลไทยรุ่งเรืองให้ความสนใจแนวคิดนี้ ในเบื้องต้น
ด าเนินการในรูปแบบสหกิจศึกษาของสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หากเห็นชอบด าเนินการจะนัดเจรจาเพ่ือ
ด าเนินการร่วมกันในลักษณะของการจัดการเรียนการส าหรับผลิตบัณฑิตเพ่ือสถานประกอบการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบ น าเสนอการท า MOU ฝึกสห
กิจศึกษาระหว่างสาขาวิชาการออกแบบกับสถานประกอบการโดยด าเนินงานในนามของคณะฯ  
 มติที่ประชุม   เห็นชอบและมอบผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี ประสานงานด าเนินการ 
  
 
 



 ๖.๔ แผนปรับปรุงผลการด าเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร รอบ ๖ เดือน 
 อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ แจ้งเรื่องส่งแผนปรับปรุง
ผลการด าเนินงานและติดตามความก้าวหน้าการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รอบ ๖ เดือน ซึ่งมี
ก าหนดส่งภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และในไตรมาส ๒ ฝ่ายประกันคุณภาพจะจัดอบรมด้านประกัน
คุณภาพหากต้องการให้จัดการอบรมเรื่องใดสามารถแจ้งรายละเอียดได้ท่ีฝ่ายประกันคุณภาพ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
 
 

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

 
 
 
 

 


