
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการประชุม 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนและอาจารย์อัตราจ้าง 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๒ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนและอาจารย์อัตราจ้าง 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๒ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 

--------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี  ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี  
๒. อาจารย์นัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ รองคณบดี  
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดี  
๔. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น รองคณบดี 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกติติ ก าแพงเศรษฐ หัวหน้าภาควิชา  
๖. อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี  
๗. อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดี 
๘. ดร.ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี 
๙. อาจารย์ชื่นจิต พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา  
๑๐. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา ไวยบท หัวหน้าสาขาวิชา  
๑๒. อาจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๓. อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาจญนา หัวหน้าสาขาวิชา  
๑๔. อาจารย์อนุสรณ์ สินสะอาด หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ  
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธ์ กุศลสถิตย์ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรวณะ แสงสุข  
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั พะยิ้ม 
๑๘. ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์  
๑๙. อาจารย์จามรี เครือหงษ์ 
๒๐. อาจารย์สุรภี ประชุมพล 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ ์ คงดี  
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุ่มมณี 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่ิมเอบ พันสด 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรชาต ิ จริตงาม 
๒๕. ดร.ภริตา พิมพันธุ์ 
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศรีพูล 
๒๗. อาจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมือง 
๒๘. นายปฐมพงค์ จิโน 
๒๙. อาจารย์กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ 
๓๐. อาจารย์ปัฐยาวัติ สนธิธรรม 
๓๑. อาจารย์โกเมน หมายมั่น 
๓๒. อาจารย์พุทธพร ไสว 



๓๓. อาจารย์จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล 
๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ 
๓๕. อาจารย์เพียงพิศ ชะโกทอง 
๓๖. อาจารย์สุจิตรา อยู่หนู 
๓๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต ค าชมภู 
๓๘. อาจารย์ชัชชัย เขื่อนธรรม 
๓๙. ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร 
๔๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรโลง พิรุณ 
๔๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา แพ่งศรีสาร 
๔๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์ แนบเนียน 
๔๓. อาจารย์อ านาจ ประจง 
๔๔. อาจารย์ปิยลาภ มานะกิจ 
๔๕. อาจารย์ยุวดี ทองอ่อน 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต 
๒. นางสาวมยุรา สิทธิ 
๓. นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน 
๔. นางสาวสมลักษณ ์ โพธิ์ใบ 
๕. นางอุทุมพร ธะในสวรรค์ 
๖. นางธนิษฐา ปานทิม 
๗. นางสาวปิยนุช ภูกันแก้ว 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
  นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต ผู้ด าเนินรายการ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและแนะน า
หัวข้อการประชุมพร้อมเอกสารประกอบ จากนั้นด าเนินการตามหัวข้อการประชุม ดังนี้ 

หัวข้อที่ ๑  แนะน าทีมผู้บริหารคณะ 
ผู้ด าเนินรายการ เชิญผู้บริหารคณะฯ เดิม และแนะน าผู้บริหารคณะฯ ใหม่ ประกอบด้วย

คณบดี รองรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี (ตามเอกสารหมายเลข ๑) 
ผู้บริหารคณะฯ เดิม มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์

วัฒน คณบดี และคณบดีมอบของที่ระลึกกับผู้บริหารคณะฯ เดิม  

หัวข้อที่ ๒  นโยบายการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ได้กล่าวถึงนโยบายการบริหารงาน 
(เอกสารหมายเลข ๒) โดยใช้หลักการน าคณะฯ ไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
(Change to be the quality brand)  
 ด้านหลักสูตรมีคุณภาพ ได้รับการรับรองจาก สกอ. คณะฯ ต้องพัฒนาเพ่ือรองรับทุกการ
ประเมินจากภายนอกโดยในปีแรกจะเน้นการสร้างคุณภาพให้กับนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
 ด้านการปฏิรูปการเรียนการสอนเพ่ือสร้างอาจารย์มืออาชีพ นักศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาทั้ง 5 ด้าน โดยจะมีการน าหลักการอาจารย์มืออาชีพ (Professional 
Teacher) มาปรับใช้ ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ในทุกๆ ด้าน พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพโดยต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม เช่น เข้าเรียนสาย ไม่ตั้งใจเรียน แต่งกายไม่เรียบร้อย 
 ด้านการท าประโยชน์แก่ท้องถิ่นและสังคม ด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่น เน้นการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและบริการวิชาการ 
 ด้านการสร้างรายได้ มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นของสาขาตนเอง เช่น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ บริการ
วิชาการ   
 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์และเผยแพร่งานทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลงานของคณะฯ เช่น การจัดงาน Art & Design ก็ยังคงส่งเสริมให้ด าเนินการต่อไป 
 ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้บุคคลภายนอก จะมีการน าเสนอผลงานของคณะฯ ใน
รูปแบบของที่ระลึก มีการจัดงานแสดงผลงานเชิญสื่อมวลชน นักเรียนมัธยม เข้าชมผลงาน 
 ด้านการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ มีเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน  มีการประชุมทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน เวลา 
13.00-14.00 น. อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา และเวลา 14.00-16.00 น. ประชุมคณาจารย์เพ่ือรับทราบผล
การด าเนินการ นโยบายต่างๆ รวมทั้งการจัดการความรู้โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

หัวข้อที่ ๓   การสรรหาตัวแทนคณาจารย์เพื่อด ารงต าแหน่งคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
  เนื่ องด้วย ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ เบญจพร รอดอาวุ ธ  ตั วแทนคณาจารย์ภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร มารับต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ท าให้ต าแหน่งตัวแทนคณาจารย์ภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตรว่างลง จึงต้องด าเนินการสรรหาข้าราชการเพ่ือเป็นตัวแทนคณาจารย์คนใหม่ และท า
บันทึกแจ้งมหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรรับไปด าเนินการและจะแจ้งผลให้คณะฯ ทราบ 

 

 



หัวข้อที่ ๔  การแต่งตั้งหัวหน้าสาขา 
  การแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชา ให้แต่ละสาขาวิชาท าบันทึกแจ้งรายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งไปยัง
ส านักงานคณบดีเพ่ือจัดท าค าสั่ง ส่วนต าแหน่งหัวหน้าภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ด ารงต าแหน่งต้องเป็น
ข้าราชการซึ่งสรรหามาจากการลงคะแนนของข้าราชการในภาควิชาด้วยเช่นกัน 

มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 

หัวข้อที่ ๕  หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่าย 
  เพ่ือให้การประสานงานระหว่างคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอ
แจ้งหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่าย ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๓) 

1. นางสาวมยุรา  สิทธิ (งานนโยบายและแผน) 
2. นางสาวสมลักษณ์  โพธิ์ใบ (งานวิชาการ)  
3. นางสาวเยาวเรศ  ภูเมืองปาน (งานธุรการ) 
4. นางกมลลักษณ์  พงษ์พรต (งานการเงิน-พัสดุ) 
5. นางอุทุมพร  ธะในสวรรค์ (งานประกันคุณภาพ) 

ผู้ด าเนินรายการขอความร่วมมือคณาจารย์เข้ารับการอบรม การใช้งานระบบ MIS ในวันพุธ 
ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือน ามาใช้บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละท่านและใช้เป็นฐานข้อมูลในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ 

หัวข้อที่ ๖  การแข่งขันกีฬา “นครสวรรค์เกมส์” ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
(คณะดูแลการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ตะกร้อและมวย) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพกีฬา ๓ ประเภท คือ 

บาสเกตบอล ตะกร้อและมวย  
ในระหว่างวันที่ ๙-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยประกาศหยุดการเรียนการสอน 

เนื่องจากขอใช้อาคารเรียนเป็นที่พักนักกีฬา โดยคณะฯ จัดที่พักนักกีฬาไว้ที่ชั้น ๑, ๒ และ ๔ 

หัวข้อที ่7 เรื่องอ่ืนๆ (รับข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในคณะฯ) 
  เอกสารหมายเลข ๔ 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.     
 
  
 
 

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



        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๑ 
 
แนะน าทีมผู้บริหารคณะฯ 

 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี  ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี  
๒. อาจารย์นัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
๔. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
๕. อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  
๖. อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
๗. ดร.ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข ๒ 
 
นโยบายการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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เอกสารหมายเลข ๓ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่าย 

 . ส่งแผนป ิบัติราชการประจ าป ของสาขาวิชา
 . ส่งโครงการ กิจกรรม
 . ส่งแบบติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
4. ส่งรายงานผลการด าเนินงานเมื่อเสร จสิ้นโครงการ/กิจกรรม
 . ส่งแบบวิเคราะห์ป จจัยความเสี่ยง (RM1) ของสาขาวิชา

 

 . ส่งข้อมูลตารางสอน
 . ส่งเรื่องการเปล่ียนแปลงการสอน
 . ส่งผลการเรียน
 . ส่ง มคอ.
 . ส่งภาระงานของอาจารย์
 . สรุปชั่วโมงสอนเกินของอาจารย์
7. ติดต่อขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์
 . เทียบโอนรายวิชา
 . ฝ กประสบการณ์วิชาชีพภาคปกติ

 
 
 



 
 

 . ข้อมูลท่ีต้องการประชาสัมพันธ์ผ่านเว บ  ต์
 . รับ-ส่งเอกสารท่ีจะส่งต่อให้กับหน่วยงานอ่ืน เช่น บันท กข้อความ
      งอธิการบดี เป นต้น
 . หนังสือรับ-หนังสือออก หน่วยงานภายนอก
 . ใบลากิจ  ลาป่วย, หนังสือรับรองเงินเดือน
 . เอกสาร อาจารย์ท่ีปร กษา

 

 . จัด ื้อจัดจ้าง
 . จัดท าค าสั่งต่างๆ เช่น ค าสั่งแต่งตั้งวิทยากร  
    ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอบรม ฯลฯ
 . เบิกจ่ายค่าสอน   ปราชการ  ค่าตอบแทนวิทยากร  
    ค่าอาหาร ในการจัดโครงการ
 . บันท กขออนุ าต ปราชการ รายงานการ ปราชการ
 . จัดท าสรุปประเมินผลการป ิบัติงานของบุคลากรเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
 . จัดจ้างบุคคล บรรจุแต่งตั้ง และต่อสั  าจ้าง
7. ติดต่อขอใช้ห้องประชุม

 
 
 



 
 

 . ส่งรูปเล่มงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และงานบริการวิชาการ
 . ส่งเอกสารการจดอนุสิทธิบัตร หรือ สิทธิบัตร
 . ส่งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ด้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ ทั้งในระดับชาติ
    และนานาชาติ
 . ส่งหนังสือรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปใช้ประโยชน์
 . ส่งเกียรติบัตรทั้งอาจารย์และนัก  กษา
 . ส่งเอกสารการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ 
    ด้านกิจการนัก  กษาและด้านบ ารุง ิลปะและวั นธรรม
7. หนังสือสั  าการ ด้รับทุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก
 . การเทียบโอน การส่งเกรด ฝ กประสบการณ์วิชาชีพ ภาค ก .บป.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


