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ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 
วันอังคารท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙ 
วันอังคารท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ รองคณบดี กรรมการและเลขานุการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ รองคณบดี กรรมการ 
๔. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น รองคณบดี กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม หัวหน้าภาควิชา กรรมการ 
๖. อาจารย์มาศสกุล  ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๗. ดร.ศรัณยา  เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ  
๘. อาจารย์กรรณิการ์  มิ่งเมือง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์ แนบเนียน หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั พะยิ้ม หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๑. อาจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง 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 ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘. นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. อาจารย์ทรงศักดิ์   มะระประเสริฐศักดิ์ ติดภารกิจ 
๒. อาจารย์ชัชชัย เขื่อนธรรม ไปราชการ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ การทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ประธานแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่าตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา จะให้น าผลการทดสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาบันทึกลงในใบแสดงผลการศึกษา ขอให้บุคลากร
ในคณะฯ เตรียมพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๑)  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๕๙ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 
   หน้า ๖ ข้อ ๒  จาก องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต 
     เป็น องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ การจัดงาน Open House 
 ประธานเสนอขอย้ายสถานที่การจัดงาน Open House จากย่านมัทรีมาจัดที่หอประชุม
มหาวิทยาลัยเนื่องจากสถานที่ของย่านมัทรีไม่พร้อมส าหรับการจัดงานและประธานสอบถามความคืบหน้าการ
ด าเนินงาน 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ย้ายสถานที่การจัดงานหลักมาที่หอประชุมมหาวิทยาลัยใน
ก าหนดการเดิม ส่วนสาขาวิชาที่สะดวกจัดบูธหรืองานบริการวิชาการที่ย่านมัทรี เช่น สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สามารถด าเนินการที่ย่านมัทรีได้ ด้านการติดต่อประสานงานและแจ้งรายละเอียดการแข่งขันต่างๆ ให้กับโรงเรียน
จะด าเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคมเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนมัธยม ด้าน
งบประมาณด าเนินการ นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี แจ้งการจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินงาน จ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ให้แต่ละสาขาวิชาเพ่ือน าไปจัดซื้อวัสดุในการจัดงานก่อนวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 
 สาขาวิชาออกแบบ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑๒,๐๐๐ บาท 
 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๒๔,๐๐๐ บาท 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม จ านวน ๘,๐๐๐ บาท 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน จ านวน ๘,๐๐๐ บาท 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๘,๐๐๐ บาท 
 ประธานขอให้แต่ละสาขาวิชาไปจัดเตรียมความพร้อมและน ารายละเอียดมาประชุมร่วมกันอีก
ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  
  
 



 ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์ แนบเนียน เสนอแนะว่าควรจะน าผลการประเมินการจัดงานในครั้งที่
ผ่านมา มาปรับปรุงกิจกรรมให้ตรงวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดงาน 
  
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๔.๑ การด าเนินงานของร้านเทคโนชอป 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานของร้านเทคโนชอป และแจ้งให้ผู้ที่สนใจฝึก

อาชีพบาริสต้ามาฝึกปฏิบัติได ้
มติที่ประชุม   รับทราบ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน 
 ประธานมอบให้อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน (เอกสารหมายเลข ๒)  ดังนี้ 
 ไตรมาส ๒ (ระหว่าง ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)  
 มีการด าเนินการจ านวน ๓๑ กิจกรรม เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๒,๙๙๕,๒๗๙.๘๗ คิดเป็น
ร้อยละ ๗๘.๙๕ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด าเนินการตามแผนแล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมาย จ านวน ๑๑ 
กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๒๐ กิจกรรม 
 รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)  
 มีการด าเนินการจ านวน ๑๐๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๕๖ ของกิจกรรมทั้งหมด เบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน ๑๗,๗๗๒,๙๗๐.๙๙ คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๒ ของงบประมาณท้ังหมด  
 ประธานแจ้งให้สาขาวิชาด าเนินการจัดส่งแบบติดตามและประเมินผลกิจกรรมและแบบติดตาม
ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการ รอบ ๖ เดือน ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 มติที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันและเห็นชอบตามท่ีน าเสนอ 
 ๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙) 
 ประธานมอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รายงานผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ รอบ ๖ เดือน (๑ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ – ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙) (เอกสารหมายเลข ๓) โดยให้สาขาวิชาที่ยังรายงานผลไม่ครบทุก
องค์ประกอบ เร่งรายงานผลเพื่อปรับระดับคะแนนเฉลี่ยให้ตรงกับความเป็นจริง และขอให้ทุกสาขาวิชาส่งตัวแทน
เข้ารับการอบรมด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
 มติที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันและเห็นชอบตามท่ีน าเสนอ 
 ๕.๓ จุดเน้นของคุณภาพนักศึกษาแต่ละชั้นปีของแต่ละสาขาเพื่อการวางแผนงบประมาณ 
 ประธานน าเสนอให้พิจารณาจุดเน้นของคุณภาพนักศึกษาแต่ละชั้นปีของแต่ละสาขาเพ่ือการ
วางแผนงบประมาณ การจัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้กับสาขาวิชาซึ่งเป็นผลกับการประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษา 
 มติที่ประชุม   เสนอความคิดเห็นและจะน าไปพิจารณาร่วมกันในการสัมมนาทบทวนและ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ 
 
 



 ๕.๔ การใช้เงินคงเหลือสะสม 
 ประธานมอบให้อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เสนอแนวทางการใช้เงิน
คงเหลือสะสมโดยกองนโยบายและแผนให้คณะจัดส่งค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม ครั้ง
ที่ ๑ พร้อมแจ้งจ านวนเงินคงเหลือสะสมของคณะฯ จ านวน ๑๔๕,๐๐๐ บาท ขอให้ที่ประชุมน าเสนอความ
ต้องการน าเงินส่วนนี้ไปด าเนินการ 
 มติที่ประชุม   เสนอความเห็นและให้น าข้อเสนอการจัดท าตาข่ายกันนกอาคาร ๑๑ และ
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ย่านมัทรีไปจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๙ เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ ด้านบริการวิชาการและงานวิจัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ให้สาขาวิชาที่จะ
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณด้านบริการวิชาการและงานวิจัยในงบประมาณงวดที่ ๓ ด าเนินการให้ตรงตาม
ก าหนดที่ได้แจ้งไว้ 
 คณาจารย์ท่านใดสนใจโครงการของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) สามารถขอทราบรายละเอียดและแจ้งความประสงค์เพ่ือประสานงานด าเนินงาน 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 ๖.๒ นักวิจัยดีเด่น 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  ให้ทั้งสองภาควิชา
น าเสนอรายชื่อนักวิจัยดีเด่นภาควิชาละ ๑ คน เพื่อน าเสนอต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
 มติที่ประชุม   รับทราบและน าไปพิจารณาเพ่ือส่งรายชื่อให้หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๖.๓ ปัจฉิมนิเทศ 
 อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่าในวันที่ ๗ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจะจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ครั้งที่ ๒ ซึ่งนักศึกษาที่ไม่ได้เข้ารับการปัจฉิม
นิเทศในครั้งแรกต้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ส่วนการปัจฉิมนิเทศของคณะฯ จะด าเนินการในวันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นการขอความร่วมมือนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสม 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 ๖.๔ การประกันคุณภาพนักศึกษา 
 อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งก าหนดการอบรมด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านร่วมงาน
และขอความร่วมมือให้แต่ละสาขาวิชาประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 ๖.๕ การลงคะแนนเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา  
 อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา แจ้งให้ทราบว่าในวันพุธที่ ๒๗ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ขอให้แต่ละสาขาวิชาประชาสัมพันธ์
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 ๖.๖ การอบรมภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้สาขาวิชาส่งรายชื่อ
นักศึกษาที่ทดสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเพ่ือรวบรวมส่งมหาวิทยาลัยต่อไป 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 



 ๖.๗ การแนะแนวการศึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอแนวทางการแนะแนว
การศึกษาเพ่ือเป็นการเข้าถึงกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายและประชาสัมพันธ์คณะ ขอให้ที่ประชุมแสดงความเห็นร่วมกัน 
 การรับสมัครนักศึกษารอบ ๒ ของคณะฯ สามารถด าเนินการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมี
ประกาศเปลี่ยนแปลง 
 มติที่ประชุม   เ สนอความคิด เห็ น ร่ วมกันและสาขาวิ ช า ใดต้ องการออกแนะแนว 
ประชาสัมพันธ์สามารถเบิกงบประมาณด าเนินการได้ 
  
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น. 
 
 

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

 
 
 
 


