
   
 
 
 
 
  
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
  

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ 
วันอังคารท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 
วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ รองคณบดี กรรมการ 
๓. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น รองคณบดี กรรมการ 
๔. อาจารย์ทรงศักดิ์  มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๕. อาจารย์มาศสกุล  ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม หัวหน้าภาควิชา กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่ิมเอิบ พันสด หัวหน้าภาควิชา กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กรรมการ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดพันธุ์  ชูกร หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๑. อาจารย์ชื่นจิต  พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๒. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๓. อาจารย์พุทธพร ไสว หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั พะยิ้ม หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๕. อาจารย์เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๗. อาจารย์นัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ รองคณบดี กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นางสุประวีณ์  สิทธิอัครานนท์ รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

   
ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมน หมายมั่น ติดภารกิจ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์ แนบเนียน ติดภารกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
  ๑.๑ การประกันคุณภาพภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
  ประธานแจ้งให้ทราบถึงเกณฑ์การประกันคุณภาพภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๖๐ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ต้องผ่านการทดสอบการประกันคุณภาพภาษาไทยตั้งแต่ ๖๐ คะแนนขึ้นไปและ
ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ ๖ ขึ้นไป จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไปได้ ดังนั้น คณะฯ จึงมีนโยบายฝึก
ทักษะและส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาโดยใช้โปรแกรม English Discovery ส่วนวิชาภาษาไทย
ขอให้อาจารย์ช่วยติวให้นักศึกษาก่อนเข้าทดสอบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและด าเนินการ 

๑.๒ การเบิกสอนเกินภาระงาน 
ประธานแจ้งให้ทราบถึงการรับนักศึกษาแรกเข้าซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คณะฯ จึงจะขอ

เปิดรับนักศึกษาในจ านวนที่ต่ ากว่าเกณฑ์ก าหนดเพ่ือให้สามารถเปิดหลักสูตรต่อไปได้ แต่อาจารย์ผู้สอนจะต้องไม่
เบิกค่าสอนเกินภาระงานซึ่งเป็นเงินงบประมาณของคณะฯ เพ่ือให้สามารถน าเงินงบประมาณนั้นไปพัฒนาการ
เรียนการสอนในด้านอื่นๆ  

มติที่ประชุม เห็นชอบและด าเนินการ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๑)  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ประธานมอบให้อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานผลการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (เอกสารหมายเลข ๒) ดังนี้ 

ระยะเวลาการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑. การตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
• คณะฯ มีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามไตรมาส 

และมีการเปลี่ยนแปลงงวดเงิน/เพิ่ม-เปลี่ยนแปลงกิจกรรมน้อย  
• คณะฯ ควรระมัดระวังในการจัดท าแผนในการเบิกจ่ายตามกิจกรรมเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ

การเบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาส 
• ควรพิจารณาความเหมาะสมในการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 



 
ระยะเวลาการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑. การตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
• คณะฯ มีการด าเนินการเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการ

บริหารและการจัดการเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๒ วรรคสอง 
ระยะเวลาการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๑. การตรวจติดตามการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนินโครงการภายใต้แผน

งบประมาณ 
• คณะฯ ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการโครงการ และได้มีการจัดท าบันทึก 

ข้อความขอเปลี่ยนระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
๒. การตรวจสอบการด าเนินการบริหารงบประมาณภาพรวม 
• คณะฯ มีการด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ก าหนดปฏิทินการ

จัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการจัดท าค าของบประมาณ และ
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่มหาวิทยาลัย 

๓. การตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการด าเนินงาน 
• เนื่องด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ ได้จัดท าแบบฟอร์ม RM_๔ เพ่ิมเติมข้ึนจากแบบฟอร์มเดิมที่ประกอบด้วย RM_๑, RM_๒, RM_๓ เพ่ือ
ใช้ประกอบการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือให้การจัดท า
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย ดังนั้นทางคณะฯ จึงอยู่ระหว่างการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในและน าข้อมูลเสนอคณะกรรมการบริหารของคณะฯ 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
 ๔.๒ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยในอนาคต 
 ประธานแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand ๔.๐ การเพ่ิม
ขีดความสามารถด้วยงานวิจัย การวิเคราะห์ปัจจัยและการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่มีผลต่ออนาคตของมหาวิทยาลัย 
โดยแนวโน้มการพัฒนาจะเน้นให้ภาคการเกษตรมีผลิตภาพการผลิตสูง ภาคอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางการค้า การ
ผลิต การลงทุน ซึ่งคณะฯ ต้องเตรียมความพร้อมในการบริหารหลักสูตรและผลิตบัณฑิต เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ประธานมอบให้อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  (เอกสารหมายเลข ๓) ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ 
ด้านที่ ๖ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกท่ีมีกระทบ 

(RM๑_NSRU) การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบและแนวทางการป้องกันความเสี่ยง  
ความเสี่ยง   
หลักสูตรที่มีจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ถูกปิด 
ปัจจัยเสี่ยง  



จ านวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษา 
ระดับความเสี่ยง 
โอกาส ๔ x ความรุนแรง ๕ ระดับคะแนน ๒๐ (สูงมาก) 

(RM๒_NSRU) แผนบริหารความเสี่ยง  
แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง 
๑) เพ่ิมจ านวนรอบ/เปิดรับนักศึกษาให้เร็วขึ้น 
๒) สร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษา เช่น การรับในรูปแบบโควตา การให้ทุนการศึกษา 
๓) สร้างจุดเด่นประชาสัมพันธ์ผลงานของสาขาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น 
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม 
๑) ปรับเปลี่ยนแผนการรับนักศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
๒) ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความหลากหลาย 
๓) จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 
๔) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
ระยะเวลาด าเนินการ/ผู้รับผิดชอบ 
ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐ / คณะและทุกสาขาวิชา 

(RM๓_NSRU) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน 
 สถานการณ์ด าเนินการ 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
การประเมินผลการควบคุม 
๑) เพ่ิมจ านวนรอบและขยายเวลารับสมัครนักศึกษา 
๒) ไม่เก็บค่าสมัครเข้าศึกษาต่อกรณีสมัครกับคณะฯ 
๓) จัดการเรียนการสอน จ านวน ๗ หลักสูตร  
๔) จัดหาทุนทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ความเสี่ยงที่ยังคงอยู ่
จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษา 
การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง 
๑) เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้หลากหลาย

มากขึ้น 
๒) ปรับภูมิทัศน์คณะ ให้สวยงาม เหมาะสม 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงและการรายงานผลที่น าเสนอ ให้
ด าเนินการแจ้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต่อไป 
 ๕.๒ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 ประธานมอบให้อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๔) ซึ่งมีการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม จ านวน ๒,๒๓๐,๑๕๗.๖๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๗ ของงบประมาณที่ก าหนดไว้ใน
ไตรมาส ๒ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามรายงานที่น าเสนอ แต่หากตรวจพบข้อผิดพลาดภายหลังสามารถ
แจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมได้ ในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ขอให้ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
สุดท้ายของไตรมาส หากเกินก าหนดจะมีการแจ้งเตือน ๑ ครั้งเพ่ือด าเนินการก่อนที่มหาวิทยาลัยจะเรียกคืน
งบประมาณ 
 



 ๕.๓ รายงานผลการติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ    
รอบ ๙ เดือน 
 ประธานมอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอรายงาน
ผลการติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ รอบ ๙ เดือน (เอกสารหมายเลข ๕) 
ดังนี้ 
 รายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร (มคอ.๗) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
 ๑) ระดับคุณภาพดี ได้แก่ ทุกหลักสูตร จ านวน ๙ หลักสูตร 
 เฉลี่ยคะแนน ๓.๕๒ ระดับคุณภาพด ี
 รายงานผลการติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 
 ๑) องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๘ ระดับคณุภาพด ี
 ๒) องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐ ระดับคุณภาพดี 
 ๓) องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย ๒.๐๐ ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 
 ๔) องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐ ระดับคุณภาพ
พอใช้ 
 ๕) องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐ ระดับคุณภาพพอใช้ 
 สรุป คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ๓.๐๐ ระดับคุณภาพพอใช้และคะแนนรวม ๑๓ ตัวบ่งชี้เฉลี่ย
รวม ๓.๔๒ ระดับคุณภาพพอใช้ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบตามรายงานและน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะต่อไป  
 ๕.๔ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 ประธานน าเสนอแนวทางการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น น าเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือมาบันทึกเวลาท างานแทนการเซนต์ชื่อ จึงสอบถามความคิดเห็นของที่ประชุมเพ่ือน าไปพิจารณาความ
เหมาะสม 
 มติที่ประชุม ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นและในเบื้องต้นเห็นชอบให้อาจารย์ผู้สอนเซนต์ชื่อเพ่ือ
เข้าสอน หากมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้นจึงจะน ามาใช้ด าเนินการแทน และ
ให้น าเสนอในที่ประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณา 
 ๕.๕ กิจกรรมเปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งท่ี ๔ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอความคืบหน้าการจัด
กิจกรรมเปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ ๔ (เอกสารหมายเลข ๖) ในวันที่ ๓-๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๔ 
อาคาร ๕ อาคาร ๗ และฟาร์มภาควิชาเกษตรศาสตร์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ดังนี้ 
 ๑) รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการฝ่ายต่างๆ 
 ๒) กิจกรรม 
  ๒.๑) การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เกษตรและวิทยาศาสตร์การอาหาร ระดับ ม.ปลาย 
 ๒.๒) การประกวดวาดภาพ “ธ สถิต ในดวงใจ” 
 ๒.๓) การแข่งขัน WALK RALLY ห่วงโซ่อุปทานอาหารแปรรูป 
 ๒.๔) ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของใช้แล้ว ประเภทเครื่องแต่งกาย 
 ๒.๕) เกมส์ ๑๘๐ IQ 
 ๒.๖) การแข่งขันรถขับเคลื่อนไฟฟ้าโดยใช้ขวดน้ าพลาสติก 
 ๓) การจัดนิทรรศการของสาขาวิชาต่างๆ โดยจัดสรรงบประมาณในลักษณะจัดจ้าง บูธละ  
๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน ๑๒ บูธ และค่าอาหารตามเอกสารแนบ 
 ๔) บริการวิชาการ  

๔.๑) บริการวิชาการ "STEM : วิศวกรรมศาสตร์" 



๔.๒) กิจกรรม Food Science & Technology Laboratory Tour 
๔.๓) อบรมเชิงปฏิบัติการ "แปรรูปขนมอบจากผลผลิตทางการเกษตร 
๔.๔) อบรมเชิงปฏิบัติการ "เกษตรผสมผสาน" 
๔.๕) อบรมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดพลังงานแสงอาทิตย์" 

 โดยคณะฯ จะส่งหนังสือเชิญถึงโรงเรียน ผู้น าชุมชมและมีลิงค์หน้าเวปไซต์เพ่ือแจ้งรายละเอียด
และรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันประเภทต่างๆ  
 มติที่ประชุม เห็นชอบและด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ การก าหนดผู้สอน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้แต่ละสาขาวิชาตรวจสอบ
รายชื่อผู้สอนว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ส่งแบบตอบรับโดยระบุผู้สอนหลักเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
ในการติดตาม มคอ.๓ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบบันทึกข้อความเพ่ือคณะฯ จะน าส่งส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพ่ือค านวณภาระงานสอนของอาจารย์ และให้แต่ละสาขาวิชาแจ้งรายวิชาในภาคเรียน ๑/๒๕๖๐ ที่
นักศึกษาเรียนกับอาจารย์จากคณะอ่ืนๆ โดยส่งเอกสารทั้งหมดได้ที่คุณเยาวเรศ ภูเมืองปาน ภายในวันที่           
๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและด าเนินการ  
 ๖.๒ ระเบียบพัสดุใหม่ 
 อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งระเบียบพัสดุใหม่ซึ่งเน้นความคุ้มค่าและ
การวางแผนในการใช้งบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่อนข้างมากขอให้อาจารย์ศึกษารายละเอียดให้
ชดัเจนก่อนด าเนินการด้านพัสดุ โดยระเบียบใหม่นี้จะประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
 ๖.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งเรื่องการขอโอนย้ายไป
ปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย บุญเจริญ ท าให้ต้องมี
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากการประชุมกับคณาจารย์ ผู้บริหารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ และหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีมติเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย บุญเจริญ 
เป็นอาจารย์ ดร.สว่าง แป้นจันทร์ โดยให้จัดท า สมอ.๐๘ เพ่ือแจ้งให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ด าเนินการต่อไป 
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น. 
 

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



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


