คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันอังคารที่ 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
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร
๓. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์
๔. อาจารย์ทรงศักดิ์
๕. อาจารย์มาศสกุล
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิ่มเอิบ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดพันธุ์
๑๑. อาจารย์ชื่นจิต
๑๒. อาจารย์นพดล
๑๓. อาจารย์พุทธพร
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช
๑๕. อาจารย์เสกสิทธิ์
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถิรายุ
๑๗. อาจารย์นัฐพันธ์
๑๘. นางสุประวีณ์
๑๙. นางสาวมยุรา
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมน
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์

ศรีนพรัตน์วัฒน
รอดอาวุธ
รอดชื่น
มะระประเสริฐศักดิ์
ภักดีอาษา
เพ่งผล
จริตงาม
พันสด
ชุมมณี
ชูกร
พงษ์พูล
ชุ่มอินทร์
ไสว
พะยิ้ม
รัตนสิริวัฒนกุล
ปิ่นทอง
พูนวิวัฒน์
สิทธิอัครานนท์
สิทธิ

คณบดี
ประธานกรรมการ
รองคณบดี
กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชา
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชา
กรรมการ
หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ
รองคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
รักษาการหัวหน้าสานักงานคณบดี ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ

หมายมั่น
แนบเนียน

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
๑.๑ การประกันคุณภาพภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประธานแจ้งให้ทราบถึง เกณฑ์การประกันคุณภาพภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ ๑/
๒๕๖๐ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ต้องผ่านการทดสอบการประกันคุณภาพภาษาไทยตั้งแต่ ๖๐ คะแนนขึ้นไปและ
ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ ๖ ขึ้นไป จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไปได้ ดังนั้น คณะฯ จึงมีนโยบายฝึก
ทักษะและส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาโดยใช้โปรแกรม English Discovery ส่วนวิชาภาษาไทย
ขอให้อาจารย์ช่วยติวให้นักศึกษาก่อนเข้าทดสอบการประกันคุณภาพการศึกษา
มติที่ประชุม เห็นชอบและดาเนินการ
๑.๒ การเบิกสอนเกินภาระงาน
ประธานแจ้งให้ทราบถึงการรับนักศึกษาแรกเข้าซึ่งต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คณะฯ จึงจะขอ
เปิดรับนักศึกษาในจานวนที่ต่ากว่าเกณฑ์กาหนดเพื่อให้สามารถเปิดหลักสูตรต่อไปได้ แต่อาจารย์ผู้สอนจะต้องไม่
เบิกค่าสอนเกินภาระงานซึ่งเป็นเงินงบประมาณของคณะฯ
เพื่อให้สามารถนาเงินงบประมาณนั้นไปพัฒนาการ
เรียนการสอนในด้านอื่นๆ
มติที่ประชุม เห็นชอบและดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๒ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ในวันพุธที่ ๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๑)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประธานมอบให้อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานผลการตรวจติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน (เอกสารหมายเลข ๒) ดังนี้
ระยะเวลาการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. การตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
• คณะฯ มีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามไตรมาส
และมีการเปลี่ยนแปลงงวดเงิน/เพิ่ม-เปลี่ยนแปลงกิจกรรมน้อย
• คณะฯ ควรระมัดระวังในการจัดทาแผนในการเบิกจ่ายตามกิจกรรมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
การเบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาส
• ควรพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทาคาขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ระยะเวลาการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ ๑๖ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. การตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
• คณะฯ มีการดาเนิ น การเป็ นไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลั ยราชภัฏ นครสวรรค์ ว่าด้ วยการ
บริหารและการจัดการเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๒ วรรคสอง
ระยะเวลาการตรวจสอบ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. การตรวจติด ตามการดาเนิน การใช้ จ่ายงบประมาณและการด าเนิ น โครงการภายใต้ แผน
งบประมาณ
• คณะฯ ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการโครงการ และได้มีการจัดทาบันทึก
ข้อความขอเปลี่ยนระยะเวลาการใช้งบประมาณ
๒. การตรวจสอบการดาเนินการบริหารงบประมาณภาพรวม
• คณะฯ มีการดาเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กาหนดปฏิทินการ
จั ด ท างบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ งเป็ น ไปตามกระบวนการในการจั ด ท าค าของบประมาณ และ
กระบวนการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่มหาวิทยาลัย
๓. การตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและการดาเนินงาน
• เนื่ องด้ ว ยคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงและการควบคุม ภายใน มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
นครสวรรค์ ได้จัดทาแบบฟอร์ม RM_๔ เพิ่มเติมขึ้นจากแบบฟอร์มเดิมที่ประกอบด้วย RM_๑, RM_๒, RM_๓ เพื่อ
ใช้ประกอบการจัดทาแผนการบริ หารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดทา
แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย ดังนั้นทางคณะฯ จึงอยู่ระหว่างการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในและนาข้อมูลเสนอคณะกรรมการบริหารของคณะฯ
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
๔.๒ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยในอนาคต
ประธานแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย Thailand ๔.๐ การเพิ่ม
ขีดความสามารถด้วยงานวิจัย การวิเคราะห์ปัจจัยและการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่มีผลต่ออนาคตของมหาวิทยาลัย
โดยแนวโน้มการพัฒนาจะเน้นให้ภาคการเกษตรมีผลิตภาพการผลิตสูง ภาคอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางการค้า การ
ผลิ ต การลงทุ น ซึ่ ง คณะฯ ต้ อ งเตรี ย มความพร้ อ มในการบริ ห ารหลั ก สู ต รและผลิ ต บั ณ ฑิ ต เพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประธานมอบให้ อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒ น์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร นาเสนอแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๓) ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้
ด้านที่ ๖ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มีกระทบ
(RM๑_NSRU) การวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบและแนวทางการป้องกันความเสี่ยง
ความเสี่ยง
หลักสูตรที่มีจานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ถูกปิด
ปัจจัยเสี่ยง

จานวนนักศึกษาเข้าน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษา
ระดับความเสี่ยง
โอกาส ๔ x ความรุนแรง ๕ ระดับคะแนน ๒๐ (สูงมาก)
(RM๒_NSRU) แผนบริหารความเสี่ยง
แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง
๑) เพิ่มจานวนรอบ/เปิดรับนักศึกษาให้เร็วขึ้น
๒) สร้างแรงจูงใจในการเข้าศึกษา เช่น การรับในรูปแบบโควตา การให้ทุนการศึกษา
๓) สร้างจุดเด่นประชาสัมพันธ์ผลงานของสาขาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม
๑) ปรับเปลี่ยนแผนการรับนักศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๒) ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความหลากหลาย
๓) จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา
๔) การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ระยะเวลาดาเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
ตุลาคม ๒๕๕๙-กันยายน ๒๕๖๐ / คณะและทุกสาขาวิชา
(RM๓_NSRU) รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน
สถานการณ์ดาเนินการ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
การประเมินผลการควบคุม
๑) เพิ่มจานวนรอบและขยายเวลารับสมัครนักศึกษา
๒) ไม่เก็บค่าสมัครเข้าศึกษาต่อกรณีสมัครกับคณะฯ
๓) จัดการเรียนการสอน จานวน ๗ หลักสูตร
๔) จัดหาทุนทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่
จานวนนักศึกษาที่รับเข้าน้อยกว่าแผนการรับนักศึกษา
การปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยง
๑) เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้หลากหลาย
มากขึ้น
๒) ปรับภูมิทัศน์คณะ ให้สวยงาม เหมาะสม
มติที่ประชุม เห็ น ชอบตามแผนบริ ห ารความเสี่ ย งและการรายงานผลที่ น าเสนอ ให้
ดาเนินการแจ้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ต่อไป
๕.๒ รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ประธานมอบให้ อ าจารย์ นั ฐ พั นธ์ พู นวิวัฒ น์ รองคณบดี ฝ่ ายบริห าร นาเสนอรายงานผลการ
ด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ไตรมาส ๒ ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๔) ซึ่ งมี ก ารเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณในภาพรวม จานวน ๒,๒๓๐,๑๕๗.๖๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๗ ของงบประมาณที่กาหนดไว้ใน
ไตรมาส ๒
มติที่ประชุม เห็นชอบตามรายงานที่นาเสนอ แต่หากตรวจพบข้อผิดพลาดภายหลังสามารถ
แจ้งแก้ไขเพิ่มเติมได้ ในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ขอให้ ดาเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
สุดท้ายของไตรมาส หากเกิน กาหนดจะมีการแจ้งเตือน ๑ ครั้งเพื่ อดาเนินการก่อนที่มหาวิทยาลั ยจะเรียกคืน
งบประมาณ

๕.๓ รายงานผลการติ ด ตามการประกัน คุณ ภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
รอบ ๙ เดือน
ประธานมอบให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอรายงาน
ผลการติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ รอบ ๙ เดือน (เอกสารหมายเลข ๕)
ดังนี้
รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร (มคอ.๗) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑) ระดับคุณภาพดี ได้แก่ ทุกหลักสูตร จานวน ๙ หลักสูตร
เฉลี่ยคะแนน ๓.๕๒ ระดับคุณภาพดี
รายงานผลการติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
๑) องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๘ ระดับคุณภาพดี
๒) องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐ ระดับคุณภาพดี
๓) องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย ๒.๐๐ ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง
๔) องค์ประกอบที่ ๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 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 เห็นชอบตามรายงานและนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะต่อไป
๕.๔ การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
ประธานน าเสนอแนวทางการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริห ารจัดการ เช่น นาเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือมาบันทึกเวลาทางานแทนการเซนต์ชื่อ จึงสอบถามความคิดเห็นของที่ประชุมเพื่อนาไปพิจารณาความ
เหมาะสม
มติที่ประชุม ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น และในเบื้องต้นเห็นชอบให้อาจารย์ผู้สอนเซนต์ชื่อเพื่อ
เข้าสอน หากมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับจัดซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้ นจึงจะนามาใช้ดาเนินการแทน และ
ให้นาเสนอในที่ประชุมคณาจารย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณา
๕.๕ กิจกรรมเปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ ๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ นาเสนอความคืบหน้าการจัด
กิจกรรมเปิดบ้านเทคโนโลยี ครั้งที่ ๔ (เอกสารหมายเลข ๖) ในวันที่ ๓-๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๔
อาคาร ๕ อาคาร ๗ และฟาร์มภาควิชาเกษตรศาสตร์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ดังนี้
๑) รายชื่อคณะกรรมการดาเนินการฝ่ายต่างๆ
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) การแข่งขันรถขับเคลื่อนไฟฟ้าโดยใช้ขวดน้าพลาสติก
๓) การจั ดนิ ท รรศการของสาขาวิช าต่างๆ โดยจั ดสรรงบประมาณในลั กษณะจัด จ้าง บู ธ ละ
๑๐,๐๐๐ บาท จานวน 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 ผู้นาชุมชมและมีลิงค์หน้าเวปไซต์เพื่อ แจ้งรายละเอียด
และรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันประเภทต่างๆ
มติที่ประชุม เห็นชอบและดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การกาหนดผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งให้แต่ละสาขาวิชาตรวจสอบ
รายชื่อผู้สอนว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ส่งแบบตอบรับโดยระบุผู้สอนหลักเพื่อใช้เป็ นหลักฐาน
ในการติดตาม มคอ.๓ หากมีการเปลี่ยนแปลงให้แนบบันทึกข้อความเพื่อคณะฯ จะนาส่งสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพื่อคานวณภาระงานสอนของอาจารย์ และให้แต่ละสาขาวิชาแจ้งรายวิชาในภาคเรียน ๑/๒๕๖๐ ที่
นั ก ศึ ก ษาเรี ย นกั บ อาจารย์ จ ากคณะอื่ น ๆ โดยส่ งเอกสารทั้ งหมดได้ ที่ คุ ณ เยาวเรศ ภู เมื อ งปาน ภายในวั น ที่
๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
มติที่ประชุม เห็นชอบและดาเนินการ
๖.๒ ระเบียบพัสดุใหม่
อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งระเบียบพัสดุใหม่ซึ่งเน้นความคุ้มค่าและ
การวางแผนในการใช้งบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่อนข้างมากขอให้อาจารย์ศึกษารายละเอียดให้
ชัดเจนก่อนดาเนินการด้านพัสดุ โดยระเบียบใหม่นี้จะประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
๖.๓ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ ายวิช าการ แจ้งเรื่องการขอโอนย้ายไป
ปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย บุญเจริญ ทาให้ต้องมี
การเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร จากการประชุมกับคณาจารย์ ผู้ บริห ารหลักสูตรเทคโนโลยีบัณ ฑิ ต
สาขาวิช าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่ อง) หลั กสู ตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ และหั วหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีมติเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย บุญเจริญ
เป็ น อาจารย์ ดร.สว่าง แป้ น จั น ทร์ โดยให้ จัดทา สมอ.๐๘ เพื่อแจ้งให้ สานั กส่ งเสริมวิช าการและงานทะเบียน
ดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๕ น.
(นางสาวมยุรา สิทธิ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน)
คณบดี
ผู้รับรองรายงานการประชุม

