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

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. อาจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๐. อาจารย์โกเมน หมายมั่น หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์ แนบเนียน หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๒. ดร.เทิดพันธุ์  ชูกร หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั พะยิ้ม หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๔. อาจารย์พุทธพร ไสว หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๕. อาจารย์เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๖. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๗. อาจารย์ชื่นจิต  พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กรรมการ 
๑๙. นางกมลลักษณ์  พงษ์พรต รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐. นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่ิมเอิบ พันสด ไปราชการ 
 
ผู้ร่วมประชุม 
 ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา  ไวยบท อาจารย์ 
 ๒.  อาจารย์จามรี  เครือหงษ์  อาจารย์ 
 ๓.  อาจารย์สุรภี  ประชุมพล  อาจารย์ 

 
 

 

 



เริ่มประชุมเวลา ๙.๑๕ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๑)  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖ /๒๕๕๙ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
ไม่มี    

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ งบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
 ประธานน าเสนอการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๒) ของแต่ละ   
ส่วนงานและสาขาวิชา โดยส่วนกลางของคณะฯ มีการจัดสรรงบประมาณที่จ าเป็นตามภารกิจ ส่วนการจัดสรร
งบประมาณของสาขาวิชาในเบื้องต้นใช้จ านวนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเป็นหลักในการจัดสรรและใช้เกณฑ์อ่ืนๆ 
ประกอบตามความเหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้ 
 วงเงินงบประมาณและเงินรายได้คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 จ าแนกเป็น  งบแผ่นดิน  จ านวน ๓,๕๖๗,๐๐๐ บาท 
    เงินรายได ้ จ านวน ๖,๘๕๔,๖๐๐ บาท 
    รวมทั้งสิ้น จ านวน ๑๐,๔๒๑,๖๐๐ บาท 
 งบประมาณที่จ าเป็นตามภารกิจ 
 จ าแนกเป็น รายจ่ายประจ าขั้นต่ าที่จ าเป็น   จ านวน ๑,๖๙๔,๔๒๔ บาท 
    รายจ่ายตามภารกิจพ้ืนฐาน  จ านวน ๓,๖๐๙,๒๐๐ บาท 
    รายจ่ายตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จ านวน ๓๙๐,๐๐๐ บาท 
    รายจ่ายส าหรับศูนย์วิจัย/งานกิจการนักศึกษา จ านวน ๒,๑๓๐,๐๐๐ บาท 
 งบประมาณที่สาขาวิชาได้รับการจัดสรร 
 จ าแนกเป็น สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  จ านวน ๒๒๗,๗๐๐ บาท 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  จ านวน ๑๗๐,๕๐๐ บาท 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน ๑๔๗,๗๐๐ บาท 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๑๔๗,๗๐๐ บาท 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  จ านวน ๒๐๖,๗๐๐ บาท 
    สาขาวิชาการออกแบบ   จ านวน ๓๖๔,๗๐๐ บาท 
    สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม  จ านวน ๓๖๔,๗๐๐ บาท 
    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต จ านวน ๓๖๑,๖๐๐ บาท 
    สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน  จ านวน ๑๗๙,๓๐๐ บาท 



    สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมฯ จ านวน ๑๗๙,๓๐๐ บาท 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จ านวน ๑๒๑,๗๐๐ บาท 
  ขอให้ทุกสาขาวิชาน างบประมาณไปจัดสรรตามโครงการ/กิจกรรมที่ เสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะและส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ภายในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือจัดท าค าขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
 มติที่ประชุม ร่วมกันพิจารณางบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๐ เห็นชอบตามที่น าเสนอและ
ด าเนินการ 
 ๕.๒ ร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปี ๒๕๖๐  
 อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๐ 
(เอกสารหมายเลข ๓) ที่หน่วยงานและสาขาวิชาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณากลั่นกรองความ
เหมาะสมก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติแผน โดยมีโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 
  กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของ 
  ผู้เรียน 
  ๑) โครงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  ๒) โครงการปรับปรุงและบริหารหลักสูตร 
  ๓) โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  ๔) โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
  กลยุทธ์ที่ ๑.๒ สร้างคุณค่าบัณฑิตให้มีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ตลาดแรงงาน 
  ๑) โครงการสร้างแนวคิดในการประกอบธุรกิจจากผลงานนักศึกษา 
  ๒) โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  ๓) โครงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) และสหกิจศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์สู่การใช้ประโยชน์ 
  กลยุทธ์ที่ ๒.๑ งานวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดสู่สังคม 
  ๑) โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  กลยุทธ์ที่ ๒.๒ สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับองค์กรภายนอก เพื่อผลิตงานวิจัย 
  และการเผยแพร่ตีพิมพ์งานวิจัยอย่างมืออาชีพ 
  -  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสรรค์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม 
  กลยุทธ์ที่ ๓.๑ พัฒนาศักยภาพการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์และสามารถน าไป 
  ปฏิบัติกับองค์กรและสังคม 
  ๑) โครงการบริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่ ๓.๒ พัฒนาโครงการบริการวิชาการที่สามารถสร้างรายได้   
  ๑) โครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้างรายได้ให้คณะ 
  กลยุทธ์ที่ ๓.๓ แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก   
  -  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

   กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือโครงการ 
   อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

  ๑) โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 



 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
   กลยุทธ์ที่ ๕.๑ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ 

  ๑) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  ๒) โครงการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ อาจารย์มือ
อาชีพ 
  ๓) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ 

   กลยุทธ์ที่ ๕.๒ ส่งเสริมการพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่ง 
  ๑) โครงการส่งเสริมศักยภาพอาจารย์และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่อาจารย์มือ
อาชีพ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ มุ่งม่ันสู่องค์กรใสสะอาด 

   กลยุทธ์ที่ ๖.๑ การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๑) โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

   กลยุทธ์ที่ ๖.๒ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม 
  ๑) โครงการปรับภูมิทัศน์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

   กลยุทธ์ที่ ๖.๓ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและสร้างสรรค์ 
  -  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

   กลยุทธ์ที่ ๗.๑ เผยแพร่อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของคณะ 
  ๑) โครงการเผยแพร่อัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นของคณะสู่สาธารณชน 

   กลยุทธ์ที่ ๗.๒ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม 
  ๑) โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแสดงผลงานเชิงประจักษ์ 
 มติที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปี ๒๕๖๐ เห็นชอบตามที่น าเสนอ
โดยให้บางกิจกรรมปรับเปลี่ยนชื่อกิจกรรม ลักษณะของการด าเนินการ ตัวชี้วัดให้เหมาะสมและส่งคืนให้เจ้าหน้าที่
ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือรวบรวมร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปี ๒๕๖๐ ฉบับที่แก้ไข
แล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๕ น. 
 
 

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


