
  
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๙ 
วันพุธท่ี ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่ิมเอิบ พันสด หัวหน้าภาควิชา กรรมการ 
๗. อาจารย์ทรงศักดิ์  มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมน หมายมั่น หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์ แนบเนียน หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 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. นางสุประวีณ์  สิทธิอัครานนท์ รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. อาจารย์มาศสกุล  ภักดีอาษา ไปราชการ 
๒. นางสาวมยุรา สิทธิ ลากิจ 

 
 
 
 
 

 

 

 



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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ เรื่องแจ้งจากคณบดี 

คณะฯ ด าเนินการส ารวจความต้องการของบุคลากรในการเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช โดยคณะฯ จะถวายเงินในการเป็นเจ้าภาพประมาณหนึ่งแสนบาท 
เบื้องต้นมีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมจ านวนมากจึงสอบถามไปยังส านักพระราชวังและอยู่ระหว่างด าเนินการ หาก
ได้รับการตอบกลับ คณะฯ จะส ารวจจ านวนผู้ที่ต้องการไปร่วมเป็นเจ้าภาพและแจ้งรายละเอียดของค่าใช้จ่ายอีก
ครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๑.๒ งดจัดงานปีใหม่ 
คณะฯ งดจัดงานรื่นเริงในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงจัดท าเสื้อสีด าให้กับบุคลากรทุก

ท่านแทน และคณะฯ จะตัดชุดสูทให้กับหัวหน้าสาขาและเจ้าหน้าที่ โดยน าเงินค่าด าเนินการมาเป็นค่าใช้จ่ายซึ่งมี
ส่วนต่างที่ต้องจ่ายเพ่ิมเติมประมาณหนึ่งพันบาทต่อคน รายละเอียดของการด าเนินการ การนัดวัดตัว จะแจ้งให้
ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๑.๓ การประชุมชี้แจงอาจารย์แนะแนว 
มหาวิทยาลัยจะจัดการประชุมชี้แจงอาจารย์แนะแนว ในวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ โดยคณะฯ ด าเนินการในช่วงเวลา ๑๑.๓๐-๑๑.๔๕ น. ซึ่งได้จัดเตรียม
บุคลากรในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้แล้ว หากคณาจารย์ท่านใดสนใจขอเชิญเข้าร่วมในวันและเวลาดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๑.๔ การอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ 

 คณะฯ จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี ๒๑ โครงการส่งเสริม
ศักยภาพอาจารย์และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่มืออาชีพ เรื่อง “การสร้างสื่อการสอนด้วย Office Mix & 
Office ๓๖๕ และ Office Pro” ในวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดทางไลน์และอีเมล์
ของทุกท่านแล้ว ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมเข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน  
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
 ๑.๕ การรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
 มหาวิทยาลัยจะด าเนินการรับบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ในวันพุธที่ ๗ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๑)  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ ภาคปกติปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 ประธานมอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอ
ก าหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ในโครงการความสามารถพิเศษด้านเรียนดี ด้านคุณธรรม ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและด้านกีฬาและการรับสมัครรอบที่ ๑ ซึ่งมีรายละเอียดจ านวนรับ รายชื่อผู้ประสานงานด้านการ
ประชาสัมพันธ์ของแต่ละสาขาวิชา รายชื่อโรงเรียนเพ่ือประชาสัมพันธ์และสรุปรายชื่อผู้มารายงานตัวในรอบโควตา 
(เอกสารหมายเลข ๒) เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางการด าเนินงาน 
 ข้อเสนอแนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม เสนอว่าให้คณะฯ ประสานงานกับ
มหาวิทยาลัยเรื่องการช าระเงินค่าธรรมเนียมของนักศึกษาใหมใ่ห้เหมาะสมกับช่วงเวลา 
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
 ๔.๒ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ 
 ประธานมอบให้อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ (เอกสารหมายเลข ๓) ซึ่งขออนุมัติด าเนินการแล้ว ๑๙ 
โครงการและมีจ านวน ๖ โครงการยังไม่ขออนุมัติด าเนินการ ขอให้เร่งด าเนินการภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๙  
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ ให้แล้วเสร็จตามมติที่
ประชุม และในไตรมาสถัดไปให้ด าเนินการขออนุมัติจัดท าโครงการภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนสุดท้ายของไตรมาส
นั้นๆ หากเกินก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์จะจัดโครงการ 
 ๔.๓ การด าเนินการของเทคโนชอปเพื่อการจัดหารายได้ 
 ประธานน าเสนอแนวคิดการด าเนินการของเทคโนชอปเพ่ือความยั่งยืน จึงเห็นควรให้จัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารด าเนินการและขอให้แสดงความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาร้านให้จัดหารายได้เข้าสู่
คณะฯ ในการประชุมครั้งต่อไป 
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ การก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 ประธานน าเสนอการก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
(เอกสารหมายเลข ๔) ให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายตามความเหมาะสม 
 มติที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาและก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย (ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
60 61 62 63 64 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้       
1. ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการรับรองสมรรถนะทางความรู้ความสามารถตาม
สาขาวิชา 

60 65 70 75 80 ประธานหลกัสูตร 

2. ร้อยละที่ผ่านเกณฑ์การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของนักศึกษา 40 45 50 55 60 หัวหน้าสาขา 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์สู่การใช้ประโยชน์ 
1. ร้อยละของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่หรือใช้
ประโยชน์ต่อจ านวนอาจารย์ 

30 30 30 30 30 หัวหน้าศูนย์วิจยั 

2. จ านวนงานวิจัยหรือจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานภายนอก 

60,000
/คน 

60,000
/คน 

60,000
/คน 

60,000
/คน 

60,000
/คน 

หัวหน้าศูนย์วิจยั 

ประเด็นยทุธ์ศาสตร์ที่ 3 สร้างสรรค์การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรและสงัคม 
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีระดับความรู้เพิ่มขึ้น 80 80 80 80 80 หัวหน้าศูนย์วิจยั 
2. ร้อยละของโครงการที่สามารถสร้างรายได้ 10 15 20 25 30 หัวหน้าศูนย์วิจยั 
3. จ านวนหน่วยงานภายนอกที่เข้าร่วมการบริการวิชาการ 3 5 5 10 10 หัวหน้าศูนย์วิจยั 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 4 สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. ร้อยละของโครงการที่นักศึกษาเข้ารว่ม 80 80 80 80 80 รองคณบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ประเด็นยทุธ์ศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา การเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

70 75 80 90 100 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

2. ร้อยละของอาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

50 60 70 80 90 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษ 70 75 80 90 100 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมและสร้างผลงานทางวิชาการ 70 75 80 90 100 รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ประเด็นยทุธ์ศาสตร์ที่ 6 มุ่งมั่นสู่องค์กรใสสะอาด 
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารองค์กร 70 80 85 90 90 รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 
2. ร้อยละของการร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา 100 100 100 100 100 รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 
3. ร้อยละความพึงพอใจต่อสภาพแวดลอ้มของคณะ 70 75 80 85 90 รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 
4. ร้อยละของปริมาณการใช้ทรัพยากรของคณะที่ประหยัดได้ 2 3 4 5 5 รองคณบดีฝ่าย

บริหาร 
ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
1. จ านวนผลงานที่มีการเผยแพร่ 5 5 7 7 10 คณะฯ 
2. จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึง 3 3 4 4 5 คณะฯ 
3. จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ 4 5 5 5 5 คณะฯ 
4. ร้อยละความส าเร็จของการรับรู้ 50 60 70 80 90 คณะฯ 

 
 ๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 ประธานมอบให้อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปี ๒๕๕๙ รอบ ๑๒ เดือน (เอกสารหมายเลข ๕)  ดังนี้ 
 ไตรมาส ๔ (ระหว่าง ๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)  
 มีการด าเนินการจ านวน ๑๐ กิจกรรม เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน ๑,๔๑๔,๕๐๙ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๗๐.๔๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ด าเนินการตามแผนแล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมาย จ านวน          
๑๐ กิจกรรม 
 
 



 รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)  
 มีการด าเนินการจ านวน ๑๓๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของกิจกรรมทั้งหมด เบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน ๒๒,๐๐๙,๘๙๕.๗๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๕ ของงบประมาณท้ังหมด  
  มติที่ประชุม   พิจารณาร่วมกันและเห็นชอบตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รอบ 
๑๒ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่น าเสนอ 
 ๕.๓ แผนปรับปรุงคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ประธานน าเสนอแผนปรับปรุงคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๖) ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา แก้ไขและปรับปรุง ให้ที่ประชุมพิจารณา
แผนตามความเหมาะสม 
 มติที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบตามแผนปรับปรุงคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ที่น าเสนอ 
 ๕.๔ ก าหนดเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ประธานน าเสนอการก าหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๗) ให้ที่ประชุมพิจารณาค่าเป้าหมายที่ก าหนดและปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม 
 มติที่ประชุม  ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบตามค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ที่น าเสนอ 
 ๕.๕ ก าหนดผู้ก ากับ/ดูแลตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 
การศึกษา ๒๕๕๙ 
 ประธานน าเสนอผู้ก ากับ/ดูแลตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๘) ให้ที่ประชุมพิจารณาผู้ด าเนินการตามความเหมาะสม 
 มติที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาโดยมอบให้ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ส่งรายชื่อผู้จัดเก็บข้อมูลและ
ผู้รับผิดชอบด าเนินการในแต่ละองค์ประกอบให้นางอุทุมพร ธะในสวรรค์ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ไม่มี  
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น. 
 
 

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



 


