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ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

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. ดร.ศรัณยา  เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๗. อาจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๘. อาจารย์โกเมน หมายมั่น หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์ แนบเนียน หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๐. ดร.เทิดพันธุ์  ชูกร หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั พะยิ้ม หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๒. อาจารย์พุทธพร ไสว หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๓. อาจารย์เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๔. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ชื่นจิต  พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๖. นางกมลลักษณ์  พงษ์พรต รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗. นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่ิมเอิบ พันสด ติดภารกิจ 
๒. อาจารย์ทรงศักดิ์  มะระประเสริฐศักดิ์ ไปราชการ 
๓. อาจารย์มาศสกุล  ภักดีอาษา ติดภารกิจ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ชุมมณี ติดภารกิจ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม

พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๑)  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗ /๒๕๕๙ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ ผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

ประธานมอบให้นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานผลการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข ๒) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังนี้ 

การตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานตามบริบทของมหาวิทยาลัย 
ข้อเสนอแนะ  
๑. การจัดส่งแผนปฏิบัติการประจ าปีให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์รับทราบตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารและการจัดการเงินรายได้ พ .ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๒ วรรค ๒ 
หน่วยงานต้องจัดท าบันทึกข้อความเรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทุกครั้ง เพ่ือให้มีหลักฐานยืนยัน
การจัดส่งและได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการได้จากผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน 

๒. หน่วยงานควรด าเนินการปรับรูปแบบของแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นรูปแบบเดียวกับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นว่าหน่วยงานมีการตอบสนองต่อนโยบาย
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

การตรวจสอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ผลการตรวจสอบ 
๑. ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน 
๑.๑ จ านวนนักศึกษาเข้าศึกษาน้อยกว่าจุดคุ้มทุน สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้ความเสี่ยงลดลง 

อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้
๑.๒ จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแผน ความเสี่ยงยังคงอยู่ ด าเนินการต่อใน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๑.๓ นักศึกษามีจ านวนตกออกสูง สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่

ยอมรับได ้
๒. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
๒.๑ พ้ืนที่การใช้งานอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอ/ช ารุดทรุดโทรม ความเสี่ยงยังคงอยู่ 

ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๒.๒ อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการไม่เพียงพอ ความเสี่ยงยังคงอยู่ 

ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
 



๓. ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
๓.๑ คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่ครอบคลุมการผ่านการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา สามารถควบคุม/บริหารจัดการให้ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 ขอให้ทุกสาขาวิชาทบทวนแนวทางการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพ่ือจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยใช้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์เป็นหลัก และจัดท าการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบและแนวทางการป้องกันความเสี่ยง 
(RM1_NSRU) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส่งให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทางอีเมล์ ภายในวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙  
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ แบบขออนุมัติโครงการและแบบติดตาม ประเมินผลโครงการ 
 ประธานมอบให้นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน น าเสนอแบบขออนุมัติ
โครงการและแบบติดตาม ประเมินผลโครงการ (เอกสารหมายเลข ๓) ให้ที่ประชุมพิจารณาความเหมาะสม 
 มติที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบตามที่น าเสนอ โดยปรับ ข้อ ๗.๒ เพ่ิมช่องอ่ืนๆ 
ส าหรับตัวชี้วัดที่ไม่ได้ระบุในเอกสาร เมื่อปรับเอกสารแล้วจะน าขึ้นหน้าเว็บไซต์ของคณะพร้อมกับรายละเอียดของ
ตัวบ่งชี้และตัวชี้วัดเพ่ือความสะดวกในการด าเนินการ 
 ๕.๒ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 
 ประธานน าเสนอผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
(เอกสารหมายเลข ๔) ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ โดยเฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ มีระดับคะแนน ๔.๓๘ อยู่ในเกณฑ์ด ี
 มติที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาและน าผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพ 
 ๕.๓ ค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ประธานมอบให้นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี น าเสนอค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๕) ขอให้ทุกสาขาวิชาตรวจสอบ
งบประมาณ รายละเอียดต่างๆ หากต้องการแก้ไขให้ระบุให้เอกสารและส่งคืนเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนให้ถูกต้อง 
 มติที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาและปรับรายละเอียดเพ่ือจัดส่งให้รักษาการหัวหน้าส านักงาน
คณบดีน าไปรวบรวมเป็นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ แผนปรับปรุงคุณภาพระดับหลักสูตร 
 ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนปรับปรุงคุณภาพระดับหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ๖) จาก
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินหลักสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือน าไปด าเนินการจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
 มติที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบตามที่น าเสนอ 
 ๖.๒ แผนการรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัคร ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ประธานน าเสนอแบบแจ้งหลักสูตรและจ านวนรับนักศึกษา ภาคปกติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(เอกสารหมายเลข ๗) ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและยืนยันจ านวนรับนักศึกษา 
 มติที่ประชุม  ร่วมกันพิจารณาและปรับความเหมาะสม โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้
รับรองความถูกต้อง 



 ๖.๓ เกณฑ์การพิจารณาการปฏิบัติงานของอาจารย์ รอบประเมิน ครั้งท่ี ๒ 
 ประธานน าเสนอเกณฑ์การพิจารณาการปฏิบัติงานของอาจารย์ โดยขอให้หัวหน้าสาขาพิจารณา
ความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักฐานเชิงประจักษ์ก่อนน าเสนอต่อหัวหน้าภาควิชาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 

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



 


