
แบบรายงานสรุปวิเคราะห์การประเมินผลการบริหารของคณบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชาติ สุขารมณ์) 

รอบปีที่ 1 ของการบริหารงานตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558 ถึงปัจจุบัน 
 
ประเมินโดยนิสิต 
 จากการประเมินความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งแจกแบบประเมินไป จ านวน 
1,100 คน มีผู้ตอบแบบประเมินฯ จ านวน 574 คน คิดเป็นร้อยละ 52.18 ผู้ตอบแบบประเมินฯ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 411 คน คิดเป็นร้อยละ 71.60 เพศชาย จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40 มีระยะเวลาที่ศึกษา
ในคณะ 2 ปี จ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 ระดับปริญญาตรี จ านวน 494 คน คิดเป็นร้อยละ 86.06 
ระดับปริญญาโท จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 13.94 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 163 28.40 
หญิง 411 71.60 
รวม 574 100.00 

 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณบดี 
ด้าน/ 
ข้อ 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 

ก การเรียนการสอน (รวม) 3.72 0.80 ดี 
ก1 มีการบรหิารจดัการใหไ้ด้อาจารยท์ี่มีคุณภาพมาท าการสอนในช้ัน

เรียนได้อย่างเหมาะสม 
3.89 0.71 ดี 

ก2 มีการบรหิารจดัการการเรยีนการสอนที่เสริมประสบการณ์
วิชาชีพ เช่น การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ/ภาคสนาม การดู
งานนอกสถานท่ี หรอืเชิญวิทยากรภายนอกมาสอน/บรรยาย 

3.59 0.79 ดี 

ก3 มีการบรหิารจดัการให้มีอาจารย์ทีป่รึกษาท่ีมีคุณภาพและให้
ค าปรึกษาได้อย่างเหมาะสม 

3.87 0.76 ดี 

ก4 มีการบรหิารจดัการให้มหีน่วยงาน/บุคคลให้ค าแนะน าเกีย่วกับ
การด าเนินการใดใดที่เกีย่วข้องกับการเรยีนการสอนได้อยา่ง
เหมาะสม 

3.67 0.77 ดี 

ก5 มีการบรหิารจดัการให้มสีภาพห้องเรียน และอุปกรณ์
ประกอบการสอน สถานท่ีเรียนรูด้ว้ยตนเอง เช่น ห้องสมุด หรือ
ห้องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

3.62 0.91 ดี 

ข กิจกรรมพัฒนานิสิต (รวม) 3.66 1.29 ดี 
ข1 เปิดโอกาสให้นิสิตของคณะจดักิจกรรม หรือเข้าร่วมกจิกรรม

นิสิตของคณะได้อย่างเหมาะสม 
3.78 0.78 ดี 

ข2 มีการจัดกจิกรรมนิสติที่เน้นโอกาสให้นิสิตของคณะไดม้ีโอกาสท า
ความรู้จักกันได้อย่างเหมาะสม 

3.63 0.89 ดี 

ข3 มีการจัดการให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของนิสิตได้อยา่งเหมาะสม 

3.50 1.90 ปานกลาง 



ด้าน/ 
ข้อ 

รายการ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ 

ค กายภาพของคณะ (รวม) 3.58 0.90 ดี 
ค1 มีการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตของนิสิต

ภายในคณะอย่างเหมาะสม 
3.66 0.81 ดี 

ค2 มีการจัดใหม้ีสถานท่ีนั่งพักระหว่างรอเรียนได้อย่างเหมาะสม 3.37 0.97 ปานกลาง 
ค3 มีการดูแลความปลอดภัยของนิสิตขณะด ารงชีวิตอยู่ภายในคณะ

ได้อย่างเหมาะสม 
3.74 0.86 ดี 

ง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของคณบดีในภาพรวม 3.76 0.75 ดี 
 
 จากตารางสรุปความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณบดี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในแต่ละ
ด้านในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.76 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 อยู่ในระดับดี ความคิดเห็นแต่ละด้านในภาพรวม 
ได้แก่ การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานิสิต และกายภาพของคณะ มีค่าเฉลี่ย 3.72 3.66 และ 3.58 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.80 1.29 และ 0.90 อยู่ในระดับดีทุกด้าน ถ้าพิจารณารายละเอีดยในแต่ละรายการประเมิน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับดี โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านการเรียนการสอน คือ มีการบริหารจัดการให้
ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพมาท าการสอนในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ส าหรับ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับดี โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต คือ เปิดโอกาสให้
นิสิตของคณะจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตของคณะได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.78 ส่วนรายการที่ม่ค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านกายภาพคณะ คือ มีการดูแลความปลอดภัยของนิสิตขณะด ารงชีวิตอยู่ภายใน
คณะได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.86 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของนิสิตเพื่อการพัฒนาคณะ 
ข้อ ประเด็น ความถี่ 

ด้านการเรียนการสอน 
1 ต้องการให้จัดการเรียนการสอนแบบคาบละ 3 ชั่วโมง มากกว่า คาบละ 1.50 ชั่วโมง 35 
2 อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนช ารุด การซ่อมแซมบ ารุงรักษาล่าช้าท าให้ไม่พร้อมใช้งาน 11 
3 ควรจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือ เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงในแวดวงด้านเศรษฐศาสตร์ หรือ ผู้

ประกอบในพ้ืนที่โดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้นิสิตสามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับการเรียนการสอน หรือในชีวิตประจ าวันได้ 

11 

4 ต้องการให้จัดหาอาจารย์ที่มีคุณภาพมาสอน เนื่องจากอาจารย์บางท่านสอนหรืออธิบายเนื้อหาวิชา
เรียนไม่เข้าใจ 

9 

5 หากต้องเปิดสอนหลายกลุ่ม อยากให้จัดอาจารย์ผู้สอนเพียงคนเดียว เนื่องจากอาจารย์แต่ละท่านมี
มาตรฐานในการสอนที่แตกต่างกัน 

8 

6 ควรเปิดโอกาสให้นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกเสรีได้ตามความต้องการของนิสิต หรือ
เปิดรายวิชาเลือกเสรีหลากหลายวิชา เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับ
เพ่ือนในสาขาวิชาอ่ืนๆ 

6 

7 ต้องการให้จัดการเรียนการสอนแบบคาบละ 1.5 ชั่วโมง มากกว่า คาบละ 3 ชั่วโมง 6 
   
   



ข้อ ประเด็น ความถี่ 
8 การจัดตารางเรียน ควรจัดวัน เวลา ให้เหมาะสม ไม่ควรให้ซ้ าซ้อนกับตารางเรียนในรายวิชาอ่ืน ๆ  5 
9 อยากให้อาจารย์หรือให้คณะฯ จัดโครงการทบทวนบทเรียนก่อนเตรียมตัวสอบ 4 
10 อยากให้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 3 
11 ต้องการให้พัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น 2 
12 ควรมีการบันทึกวีดีโอการสอนของอาจารย์ เพ่ือให้นิสิตสามารถยืมไปเปิดดูเพ่ือเป็นการทบทวน

เนื้อหาการเรียนการสอน 
1 

ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต 
1 ควรจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ชั้นปี เพ่ือให้นิสิตแต่ละชั้นปีได้รู้จักและเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง 
24 

2 ควรจัดท าช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะระหว่างนิสิต ผู้บริหาร คณาจารย์ 
หรือ เจ้าหน้าที่ เพ่ิมมากขึ้น 

5 

3 ควรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการสมัครงานหรือการท างานจริงให้กับนิสิต เช่น เชิญ
วิทยากรมาบรรยาย หรือ เชิญบริษัทมารับสมัครงานให้กับนิสิตที่คณะ 

5 

4 ควรจัดอบรมให้ความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาด้านภาษา การพัฒนา
ทางด้านวิชาการ หรือการพัฒนาด้านความสามารถพิเศษเฉพาะตัว 

4 

ด้านกายภาพคณะ 
1 จัดหาห้องหรือโต๊ะหรือสถานที่ส าหรับให้นิสิตใช้นั่งระหว่างรอเรียน หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น 

อ่านหนังสือ หรือท ารายงานกลุ่ม เป็นต้น 
62 

2 ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ าอาคาร 5 และอาคาร 18 ให้สามารถใช้งานได้ทุกห้อง รวมถึงระบบน้ า
ท าความสะอาดให้ไหลเป็นปกติ ตลอดจนความสะอาดของห้องน้ า และอุปกรณ์ท าความสะอาด  
ต่าง ๆ ให้พร้อมส าหรับการใช้งาน เช่น กระดาษทิชชู 

55 

3 ต้องการให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์เพ่ิมข้ึน ท าร่มให้ที่จอดรถ และเพ่ิมระบบความ
ปลอดภัยด้วย 

26 

4 ควรติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณอาคาร 5 เพ่ิมมากขึ้น และบริเวณอ่ืน ๆ โดยรอบอาคารของคณะ
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

9 

5 ปรับปรุงห้องเรียนเนื่องจากมีความอับชื้น และควรท าเป็น Slope เพ่ือให้นิสิตที่นั่งด้านหลังได้
มองเห็นจอ Projector หรือ ทีวีได้ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงซ่อมแซมเก้าอ้ีเลคเชอร์ภายในห้องเรียนให้
สามารถใช้งานได้ทุกตัว 

8 

6 ติดตั้งตู้น้ าดื่มไว้ส าหรับบริการนิสิตบริเวณอาคาร 5 6 
7 ติดตั้งระบบ Wi-Fi ส าหรับให้บริการได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่บริเวณคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 1 

ด้านอ่ืน ๆ 
1 อยากให้คณะฯ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  6 
2 ต้องการให้พัฒนาระบบการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ส าหรับนิสิต ให้สามารถแจ้ง 3 
3 ต้องการให้มีร้านถ่ายเอกสารมาเปิดให้บริการบริเวณคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 2 
4 ต้องการห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 1 
5 อยากให้มีโครงการครัวเศรษฐศาสตร์พอเพียงหลาย ๆ วัน 1 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
คร้ังที่ 7/2559 

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2559 
ณ ห้องประชุม 18102 ชั้น 1 อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 

 
รายนามผู้เข้าประชุม  

1. คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  ประธานกรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชาติ สุขารมณ์) 

2. รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย์โสมสกาว เพชรานนท์) 

3. หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ กรรมการ 
 (นายพัฒน์ พัฒนรังสรรค์) 

4. หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ กรรมการ 
 (นายฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์) 

5. นายพิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์ กรรมการ 
6. นางสาวเกวลิน มะลิ กรรมการ 
7. นางสาวนรารัก บุญญานาม กรรมการ 
8. นางสาววรานันต์ ตันติเวทย์ กรรมการ 
9. นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อน กรรมการและเลขานุการ 

 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวจุฑารัตน์ หนูสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
2. นายเอกภัทร ลักษณะค า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการและพัฒนานิสิต 
3. นางสาววัลนิภา สุขเสมอ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
เปิดประชุมเวลา 10.30 น.  
 คณบดี เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม 
โดยมีวาระดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1  เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งที่ 6/2559 วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  
คร้ังที่ 6/2559 วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เพื่อรับรอง 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้การรับรองโดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
วาระที่ ๒ เรื่องแจ้งเพือ่ทราบ 
 - ไม่มี - 

 
ฯคัดลอกจากรายงานการประชุมฯ 

 
 
 



 
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 4.2 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ประเมินโดยนิสิต 
  ด้วยส านักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ได้ด าเนินการประเมินผลการบริหารงานของ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา รอบปีที่ 1 ของการบริหารงานตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
ประเมินความคิดเห็นของนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยแจกแบบประเมินไปจ านวน 1,100 คน มีผู้ตอบแบบ
ประเมินจ านวน 574 คน คิดเป็นร้อยละ 52.18 โดยผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 411 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.60 คน เพศชาย จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40 มีระยะเวลาการศึกษาที่คณะ 2 ปี จ านวน 260 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.30 เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี จ านวน 494 คน คิดเป็นร้อยละ 86.06 และนิสิตระดับปริญญาโท 
จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 13.94 จากข้อมูลสรุปความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณบดี พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในแต่ละด้านในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.76 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 อยู่ในระดับดี 
ความคิดเห็นแต่ละด้านในภาพรวม ได้แก่ การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนานิสิต และกายภาพของคณะ มีค่าเฉลี่ย 3.72 
3.66 และ 3.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 1.29 และ 0.90 อยู่ในระดับดีทุกด้าน 
  ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
ประเมินโดยนิสิต และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 
  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการบริหารงานของคณบดีในประเด็นที่
ได้ผลคะแนนประเมินระดับปานกลาง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต 
  ประเด็นที่ 1 มีการจัดการให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนิสิตได้อย่างเหมาะสม 
ได้คะแนนเฉลี่ย 3.50 ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง  
  ข้อเสนอแนะ จัดท าช่องทางรับฟังความคิดเห็นฯ โดยให้เพิ่มช่องทางที่หน้าเว็บไซต์ ของคณะ โดยให้
เพิ่มเมนู             สายตรงคณบดี 
  ด้านกายภาพของคณะ 
  ประเด็นที่ 1 มีการจัดให้มีสถานที่นั่งพักระหว่างรอเรียนได้อย่างเหมาะสม 
  ข้อเสนอแนะ จัดหาโต๊ะสนามพร้อมม้านั่ง และม้านั่งยาว เพื่อวางบริเวณด้านหน้าห้องเรียน และบริเวณ
ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา และอาคารเรือนไม้ 

ส าหรับข้อเสนอแนะของนิสิตเพื่อการพัฒนาคณะ ที่มีความต้องการให้คณะด าเนินการมากที่สุด ได้แก่      
1. ด้านการเรียนการสอน ต้องการให้จัดการเรียนการสอนแบบคาบละ 3 ชั่วโมง มากกว่า คาบละ 

1.50 ชั่วโมง และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนช ารุด การซ่อมแซมบ ารุงรักษาล่าช้าท าให้ไม่พร้อมใช้งาน 
  ข้อเสนอแนะ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนมอบหมายให้ผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
น าเสนอปัญหาที่ได้ท าการส ารวจจากนิสิตเสนอต่อผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา เพื่ อวางแผนการจัดการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับคณะวิชาต่าง ๆ ภายในวิทยาเขตศรีราชา 
  อนึ่ง ส าหรับอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องเรียนที่อยู่ในความดูแลของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรี
ราชา ทางคณะฯ มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและซ่อมบ ารุงอย่างสม่ าเสมอ แต่ส าหรับห้องเรียนที่อนู่ในความดู แลของ
ส านักงานวิทยาเขต ศรีราชา ทางคณะฯ ช่วยในส่วนของการประสานงานแจ้งเจ้าหน้าทีข่องส่วนกลางหากพบอุปกรณ์ช ารุด 
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว เป็นส่วนเกี่ยวข้องและอยู่ในความดูแลของวิทยาเขตศรีราชา ซึ่งคณะจะด าเนินการเสนอ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อวิทยาเขตเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
 



2.  ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต ควรจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตด้านต่างๆ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะกิจกรรมที่
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปี เพื่อให้นิสิตแต่ละชั้นปีได้รู้จักและเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 

 ข้อเสนอแนะ เห็นควรมอบหมายผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการและพัฒนานิสิต พิจารณาเสนอโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานิสิตที่ให้นิสิตมีส่วนร่วม  

3. ด้านกายภาพ ให้คณะฯ จัดหาห้องหรือโต๊ะหรือสถานที่ส าหรับให้นิสิตใช้นั่งระหว่างรอเรียน หรือ
ท ากิจกรรมต่างๆ เช่น อ่านหนังสือ หรือท ารายงานกลุ่ม เป็นต้น ปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ าอาคาร 5 และอาคาร 18 ให้
สามารถใช้งานได้ทุกห้อง รวมถึงระบบน้ าท าความสะอาดให้ไหลเป็นปกติ ตลอดจนความสะอาดของห้องน้ า และอุปกรณ์
ท าความสะอาดต่างๆ ให้พร้อมส าหรับการใช้งาน เช่น กระดาษทิชชู  และต้องการให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์
เพิ่มข้ึน ท าร่มให้ที่จอดรถ และเพิ่มระบบความปลอดภัยด้วย 

 ข้อเสนอแนะ ในส่วนของการจัดหาห้องหรือโต๊ะหรือสถานที่ส าหรับให้นิสิตใช้นั่งระหว่างรอเรียน 
หรือท ากิจกรรมต่างๆ เช่น อ่านหนังสือ หรือท ารายงานกลุ่ม ในช่วงระหว่างสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2558 คณะฯ ได้
จัดเตรียมสถานที่อาคารเรือนไม้ ชั้น 1 และห้อง 5204 อาคาร 5 เพื่อเปิดบริการให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้มีสถานที่
ส าหรับอ่านหนังสือเตรียมสอบ และได้จัดหาโต๊ะสนามพร้อมม้านั่ง และม้านั่งยาว วางบริเวณโดยรอบอาคาร 5 และอาคาร 
18  

 อนึ่ง ส าหรับการปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องน้ าอาคาร 5 และอาคาร 18 ให้สามารถใช้งานได้ทุกห้อง 
คณะฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบระบบการจ่ายน้ าของอาคาร 18 เพื่อป้องกันกรณีน้ าไม่ไหล และได้ปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์
ต่าง ๆ ภายในห้องน้ าให้เรียบร้อยก่อนเปิดเรียนประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2559 

 ส าหรับที่จอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ต้องการให้ท าร่มให้ที่จอดรถ และเพิ่มระบบความ
ปลอดภัย คณะฯ ได้ด าเนินการวางแผนที่จะท าร่มให้ที่จอดจักรยานยนต์บริเวณด้านหลังอาคาร 5 และด้านข้างอาคาร 18 
และจะด าเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม 
 
ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
 
 
 

(นางสาวสุวรรณา โพธิอ่อน)  (นางสาววัลนิภา สุขเสมอ) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  ผู้บันทึก 

 
 


