รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนและอาจารย์อัตราจ้าง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๒ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑

รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนและอาจารย์อัตราจ้าง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๒ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑
--------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี
๒. อาจารย์นัฐพันธ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร
๔. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตติ
๖. อาจารย์ทรงศักดิ์
๗. อาจารย์มาศสกุล
๘. ดร.ศรัณยา
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต
๑๐. อาจารย์ชื่นจิต
๑๑. อาจารย์นพดล
๑๒. อาจารย์ชัชชัย
๑๓. อาจารย์ถิรายุ
๑๔. อาจารย์กรรณิการ์
๑๕. อาจารย์อาสาฬห์
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา
๒๐. ดร.ปัณณวิชญ์
๒๑. อาจารย์จามรี
๒๒. อาจารย์สุรภี
๒๓. อาจารย์อนุสรณ์
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิ่มเอบ
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ
๒๖. ดร.ภริตา
๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย
๒๘. อาจารย์ปฐมพงค์
๒๙. อาจารย์กฤษณะ
๓๐. อาจารย์อาคิรา
๓๑. อาจารย์โกเมน
๓๒. อาจารย์พุทธพร
๓๓. อาจารย์จุติพรรษ์

ศรีนพรัตน์วัฒน
พูนวิวัฒน์
รอดอาวุธ
รอดชื่น
กาแพงเศรษฐ
มะระประเสริฐศักดิ์
ภักดีอาษา
เพ่งผล
คาชมพู
พงษ์พูล
ชุ่มอินทร์
เขื่อนธรรม
ปิ่นทอง
มิ่งเมือง
อุตตาลกาจญนา
ชุมมณี
บุญเจริญ
พะยิ้ม
ไวยบท
เย็นจิตต์
เครือหงษ์
ประชุมพล
สินสะอาด
พันสด
จริตงาม
พิมพันธุ์
ศรีพูล
จิโน
ร่มชัยพฤกษ์
สนธิธรรม
หมายมั่น
ไสว
อนิวรรตกูล

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสาขาวิชา

๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษประเวศ
๓๕. อาจารย์เพียงพิศ
๓๖. อาจารย์สุจิตรา
๓๗. ดร.เทิดพันธุ์
๓๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา
๓๙. อาจารย์อานาจ
๔๐. อาจารย์ปิยลาภ
๔๑. อาจารย์รพีพัฒน์
๔๒. อาจารย์เสกสิทธิ์
๔๓. อาจารย์วัชระ
๔๔. อาจารย์ปิยะกิจ
๔๕. อาจารย์ชัญญพัชร์
๔๖. อาจารย์ณัฐเศรษฐ์
๔๗. นางสาวมยุรา
๔๘. นางสาวเยาวเรศ
๔๙. นางสาวสมลักษณ์
๕๐. นางอุทุมพร
๕๑. นางธนิษฐา
๕๒. นางสาวปิยนุช
๕๓. นายมนตรี
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญแสน
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรวณะ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรโลง
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ
๘. อาจารย์มนตรี
๙. อาจารย์เกษม
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์
๑๒. อาจารย์ยุวดี
๑๓. อาจารย์เพ็ญนภา
๑๔. อาจารย์ภูริช
๑๕. อาจารย์จิระทัศน์
๑๖. ดร.ณิชา
๑๗. นางกมลลักษณ์
๑๘. นายอดิสร
๑๙. นายวิเชียร

อชิโนบุญวัฒน์
ชะโกทอง
อยู่หนู
ชูกร
แพ่งศรีสาร
ประจง
มานะกิจ
มั่นพรม
รัตนสิริวัฒนกุล
ชัยสงคราม
กิจติตุลากานนท์
จารุวัชรเศรษฐ์
น้าคา
สิทธิ
ภูเมืองปาน
โพธิ์ใบ
ธะในสวรรค์
ปานทิม
ภูกันแก้ว
ทองเชื้อ
จีราพันธุ์
กุศลสถิตย์
เตียวนุกูลธรรม
แสงสุข
พิรุณ
ทองทรัพย์
พงษ์พรต
ใจเยี่ยม
ภู่เจริญธรรม
คงดี
แนบเนียน
ทองอ่อน
มณีอุด
ยิ้มละมัย
ดาวสมบูรณ์
กาวิละ
พงษ์พรต
มั่นสุข
จักรศรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
๑.๑ มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือสวมใส่เสื้อสีม่วงในวันเฉลิมพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยได้แจ้งขอความร่วมมือให้สวมใส่เสื้อสีม่วงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุ ครบ ๖๐
พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ช่วง
เทศกาลสงกรานต์ จึงแจ้งมาเพื่อปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ การใช้อาคาร ๑๑ เป็นที่พักนักกีฬา ในงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๔
เนื่องด้วยระหว่างวันที่ ๑๑-๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔ มหาวิทยาลัยจึงกาหนดให้อาคาร ๑๑ เป็นที่พักนักกีฬา
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ เปลี่ยนแปลงหัวหน้าสาขาเกษตรศาสตร์
แจ้งเปลี่ยนหัวหน้าสาขาเกษตรศาสตร์ เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา ไวยบท ลาออกจาก
การเป็นหัวหน้าสาขาเกษตรศาสตร์ จึงแต่งตั้งอาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ ดารงตาแหน่งแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันพุธ ที่ ๔ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑) โดยขอแก้ไขหัวข้อระเบียบวาระที่ ๒ เป็น รับรองรายงานการประชุมคณะ ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ขอแก้ไขตัวสะกดชื่อและนามสกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ ตัวแทนคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
จากการที่ภ าควิช าเทคโนโลยีการเกษตรได้รับดาเนินการเรื่องการสรรหาตัว แทนคณาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ นั้น ได้แจ้งผลให้คณะฯ ทราบแล้วว่าเห็นควรให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธ์ กุศลสถิตย์ เป็นตัวแทนคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ได้เสนอต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้
๔.๑ แนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนร่วม
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ได้แจ้งว่าจะมีการประชุมภายในคณะฯ ตามกาหนดที่ได้
แจ้งให้ทราบแล้วนั้น ดังนั้น คณะฯ จึงได้จัดทาประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการประชุมข้าราชการและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เอกสารหมายเลข ๒) เพื่อให้
บุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การดาเนินงานและการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานบริหาร
จัดการคณะฯ ร่วมกัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และในการพบนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาตาม

กาหนดนั้น คณะฯ ได้จัดทาแบบสรุปรายงานการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา (เอกสารหมายเลข ๓) เพื่อ
รายงานผลการดาเนินงานส่งคณะฯ ทุกเดือน
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ ในกรณีวิชาศึกษาทั่วไปหรือรายวิชาที่นักศึกษาไม่สามารถ
พบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ให้แจ้งคณะฯ เพื่อขอเปลี่ยนเป็นวันเวลาที่เหมาะสม
๔.๒ แนวปฏิบัติเรื่องการสอบปลายภาค
คณะฯ ได้จัดทาประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดาเนินการจัดสอบตามกาหนดเวลากิจกรรม
วิช าการของนั กศึกษาภาคปกติ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ (เอกสารหมายเลข ๔) เพื่อให้ บุคลากรที่
เกี่ยวข้องถือปฏิบัติร่วมกัน กรณีการจัดสอบหากไม่มีเหตุอันสมควรเปลี่ยนแปลงให้จัดสอบตรงตามตาราง การ
จัดทาข้อสอบหากมีต้นฉบับและต้องการทาสาเนาให้แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการ การส่งผลการ
เรี ย นขอให้ ด าเนิ น การตามก าหนดเวลาเนื่ อ งจากต้ อ งน าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารคณะฯ และ
คณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่ออนุมัติผลการเรียน ในกรณีไม่สามารถประเมินผลการเรียนได้ ให้ติด I และศึกษา
ระเบียบการแก้ไขต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ วิชาปฏิบัติการที่ไม่มีการจัด
สอบในตารางแต่ดาเนินการจัดสอบเองให้แจ้งวิธีการประเมินผลให้ คณะฯ ทราบ ส่วนชั่วโมงคุมสอบให้ แจ้ง ที่
สานักงานคณะฯ เพื่อประสานไปยัง สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนที่ จะมีการจัดตารางสอบ หากไม่
แจ้งจะให้สิทธิ์สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้กาหนดให้
๔.๓ การอนุมัติเกรดเดือนละ ๑ ครั้ง
ขอให้อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดตามกาหนดเวลา เนื่องจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ จะทาการ
พิจารณาอนุมัติเกรดเดือนละ ๑ ครั้ง ในวันพุธที่ ๑ ของเดือน เพื่อเป็นไปตามแนวปฏิบัติจากสานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
๔.๔ แนวปฏิบัติเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งว่าคณะฯ โดยรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและรองคณบดีฝ่ายวิชาการกาลังจัดทาคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นแนวปฏิบัติสาหรับอาจารย์
เมื่อแล้วเสร็จจะนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อพิจารณาและประกาศใช้ต่อไป ส่วนแบบสรุป
รายงานการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ดาเนินการตามที่คณบดีได้แจ้งไว้
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
๔.๕ แนวปฏิบัติเรื่องการเบิกจ่าย
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้เปลี่ยนงวดเงินงบประมาณตามที่ขออนุมัติ ทาให้คณะฯ ต้อง
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้สาขาวิชาฯ บริหารจัดการให้ตรง
ตามงวด ส่วนงบประมาณที่เหลือสามารถเก็บไว้ที่คณะฯ ได้ ๑ ปี
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
๔.๖ งานเปิดบ้านเทคโนโลยี
เนื่องด้วยคณะฯ มีนโยบาย ๑ หลักสูตร ๑ ผลิตภัณฑ์ ๑ งานวิจัย จึงเป็นที่มาของการจัดงานเปิด
บ้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของคณะฯ ในด้านต่างๆ และเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงประจักษ์ต่อ
สังคม จะจัดในระหว่างวันที่ ๓-๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัย ให้ทุกสาขาวิชาจัดเตรียมแสดง
ผลงานและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนมัธยม ในเบื้องต้นได้แจ้งหัวหน้าสาขาให้เตรียมการดาเนินงาน
เช่น การประกวด แข่งขัน ฯลฯ ในครั้งนี้แล้ว และมีกาหนดจัดงาน Art & Design ควบคู่กันด้วย การจัดงานในครั้ง
นี้จะคานึงถึงการเปิดและปิดภาคเรียนของนักเรียนเป็นหลักซึ่งในระหว่างนี้นักเรียนมัธยมเปิดเทอมแล้ว และคณะฯ
ยังสามารถให้นักศึกษาที่สอบเสร็จช่วยงานในครั้งนี้ได้ด้วย

มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
๔.๗ การเสนอชื่อหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
เนื่ อ งด้ ว ยอาจารย์ อ นุ ส รณ์ สิ น สะอาด ได้ ล าออกจากต าแหน่ ง หั ว หน้ า ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นา
เทคโนโลยี เพื่ อ ไปรั บ ต าแหน่ ง รองผู้ อ านวยการส านั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม คณะฯ จึ ง จะเสนอให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญโญ ชุมมณี เป็นผู้ดารงตาแหน่งแทน จึงขอสอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการสมัคร
เพิ่มเติมหรือไม่
มติที่ประชุม ไม่มีผู้สมัครเพิ่มเติม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญโญ ชุมมณี ได้รับการสนับสนุนให้
เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อ จานวน 36 เสียง หลังจากนี้จะทาการเสนอชื่อผู้สมัครและเสนอวิสัยทัศน์ต่อมหาวิทยาลัย
ต่อไป
๔.๗ การส่งรายงานประเมินโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการใดที่ยั งไม่ส่งแบบประเมินผลโครงการและเล่มรายงานโครงการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอให้จัดส่งที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนภายในก่อนปิดเทศกาลสงกรานต์ เพื่อ จะนาข้อมูล
ไปสรุปรายงานนาเสนอคณะฯ พิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะใช้แบบ กผ.๒ เดิม (เอกสารหมายเลข ๕) ในการประเมินทั้ง ๒
รอบ คือ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
หลังจากนั้น จะใช้เกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาซึ่งจะนาเสนอในที่ประชุมฯ ในวันพุธที่ ๒ ของเดือนเมษายน เมื่อผ่าน
การพิจารณาและปรับเกณฑ์จนเป็นที่น่าพอใจจะนามาใช้ตั้งแต่รอบประเมิน ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เกณฑ์การประเมิน กผ.๒ นี้ เป็นเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่ง
เป็นเกณฑ์สาหรับผู้ที่ไม่มีตาแหน่งบริหารต่างๆ จะเป็นการประเมินจากแบบ ป.๕ ร้อยละ ๑๐๐ ให้ค่าน้าหนักแบบ
ประเมิน กผ.๒ ร้อยละ ๗๐ อีกร้อยละ ๓๐ จะให้น้าหนักจากการประเมินที่ไม่เป็นรูปธรรม เช่น การมีส่วนร่วม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานอื่นที่ ได้รับมอบหมาย ฯลฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันเพื่อปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสม หลักฐานที่ใช้ประกอบเกณฑ์การพิจารณา ในอนาคตคณะฯ จะนาระบบ MIS NSRU มาใช้เก็บข้อมูล
โดยคุณเยาวเรศ เป็นผู้ดูแลระบบ ขอให้คณาจารย์เข้าไปปรับปรุงข้อมูลของตนเองให้เป็นปัจจุบัน ในส่วนที่ไม่
สามารถดาเนินการเองได้ ให้นาข้อมูล เอกสารมาให้คุณเยาวเรศดาเนินการปรับข้อมูลให้ แต่ในรอบนี้ของให้ส่ง
ข้อมูลตามเดิมก่อนเนื่องจากระบบ MIS NSRU ยังใช้งานได้ไม่สมบูรณ์
มติ ที่ ประชุม ในรายการประเมิ นด้ านภาระการสอน ที่ป ระชุม เห็ น ควรให้ กลุ่ มพิ เศษที่ติ ด E
สามารถนับเป็นคะแนนภาระงานสอนได้แต่ไม่สามารถเบิกเกินโหลดได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระชาติ จริตงาม ได้ขอคาชี้แจงเรื่องคุณภาพภาระงานสอนในกรณีไม่ส่ ง
มคอ.๓ ให้ถือว่าได้ ๐ คะแนน ประธานการประชุมได้ชี้แจงว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่คณะฯ จะต้องถือปฏิบัติตามเกณฑ์
การประกัน คุ ณภาพใหม่ หากไม่ ส่ ง มคอ.๓ หลั กสู ต รจะไม่ผ่ านการประเมิน และประธานการประชุมจะน า
ข้อเสนอแนะเสนอที่ได้รับทั้งหมดเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย บุญเจริญ ขอคาชี้แจงความชัดเจนของเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบั ติงานของอาจารย์อัตราจ้ าง และขอให้สื่ อสารกับ บุคลากรในคณะฯ ทราบถึงข่าวสาร กาหนดการต่างๆ
ประธานการประชุมได้ชี้แจงว่า อาจารย์อัตราจ้างไม่ใช้เกณฑ์การประเมินนี้แต่สามารถขอผลงานทางวิชาการได้
และ สกอ. กาลังกาหนดร่างซึ่งจะมีการปรับอาจารย์อัตราจ้างเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เมื่อมีการ
ประกาศใช้แล้ว คณะฯ จะดาเนินการตามข้อกาหนดซึ่งจะทาให้ไม่มีอาจารย์อัตราจ้างและสามารถดาเนินการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์นี้ได้ ด้านการสื่อสารเรื่องต่างๆ คณะฯ จะใช้อีเมล์เป็นการสื่อสารหลักและ
เพิ่มเฟสบุ๊คเป็นช่องทางใหม่
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.สุ ร ชั ย บุ ญ เจริ ญ สอบถามเรื่ อ งการสรรหาหั ว หน้ า ภาคเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมในวาระที่ผ่านมาเนื่องจากเห็นว่าไม่มีการดาเนินการ ประธานการประชุมได้ชี้แจงแทนรองคณบดีฝ่าย
บริ ห ารในวาระที่ ผ่ า นมาว่ า การสรรหาหั ว หน้ า ภาคฯ มี ก ารด าเนิ น การแต่ เ นื่ อ งด้ ว ยได้ รั บ การแจ้ ง จากทาง
มหาวิทยาลัยว่ากาลังดาเนินการแก้ข้อบังคับเรื่องผู้ดารงตาแหน่งต้องเป็นข้าราชการเท่านั้น ทาให้กระบวนการ
ดาเนินการต่างๆ ชะลอไปเนื่องจากรอการแก้ไขข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าขณะนี้กองการเจ้าหน้าที่ได้มี
ประกาศรั บ สมั ครหั ว หน้ าภาคเทคโนโลยี อุตสาหกรรม โดยใช้ เกณฑ์เดิ มคือ ผู้ ส มั ครและผู้ ล งคะแนนต้อ งเป็ น
ข้าราชการในสังกัด สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี ได้แจ้งเรื่องงบประมาณด้านวิจัยและบริการวิชาการที่ต้องใช้
ภายในงวดเงินที่ ๒ นี้ หากท่านใดหรือสาขาใดต้องการเสนอโครงการให้ติดต่อขอใช้งบประมาณได้ ในเบื้องต้น
สาขาการออกแบบรับไปดาเนินการ
อาจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิศวกรรมพลังงาน ได้แจ้งว่าจะมีการประเมินผลงานเรือ
พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นผลงานประกวดของนักศึกษาในระดับชาติเพื่อเข้ารอบ ๕ ทีมสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
จาก SCG ดาเนินการที่บึงบอระเพ็ด ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานในครั้งนีด้ ้วย
อาจารย์สุจิตรา อยู่หนู ได้แจ้งว่าในวันพุธขอเชิญบุคลากรทุกท่านถ่ายรูป โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อ
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.
(นางสาวมยุรา สิทธิ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน)
คณบดี
ผู้รับรองรายงานการประชุม

เอกสารประกอบรายงานการประชุม

เอกสารหมายเลข 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

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
๕๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี
๕๕. อาจารย์นัฐพันธ์
๕๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร
๕๗. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์
๕๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตติ
๕๙. อาจารย์ทรงศักดิ์
๖๐. อาจารย์มาศสกุล
๖๑. ดร.ศรัณยา
๖๒. อาจารย์ชื่นจิต
๖๓. อาจารย์นพดล
๖๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา
๖๕. อาจารย์ถิรายุ
๖๖. อาจารย์อาสาฬห์
๖๗. อาจารย์อนุสรณ์
๖๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธ์
๖๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรวณะ
๗๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช
๗๑. ดร.ปัณณวิชญ์
๗๒. อาจารย์จามรี
๗๓. อาจารย์สุรภี
๗๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์
๗๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ
๗๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิ่มเอบ
๗๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ
๗๘. ดร.ภริตา
๗๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย
๘๐. อาจารย์กรรณิการ์
๘๑. นายปฐมพงค์
๘๒. อาจารย์กฤษณะ
๘๓. อาจารย์ปัฐยาวัติ
๘๔. อาจารย์โกเมน
๘๕. อาจารย์พุทธพร
๘๖. อาจารย์จุติพรรษ์

ศรีนพรัตน์วัฒน
พูนวิวัฒน์
รอดอาวุธ
รอดชื่น
กาแพงเศรษฐ
มะระประเสริฐศักดิ์
ภักดีอาษา
เพ่งผล
พงษ์พูล
ชุ่มอินทร์
ไวยบท
ปิ่นทอง
อุตตาลกาจญนา
สินสะอาด
กุศลสถิตย์
แสงสุข
พะยิ้ม
เย็นจิตต์
เครือหงษ์
ประชุมพล
คงดี
ชุมมณี
พันสด
จริตงาม
พิมพันธุ์
ศรีพูล
มิ่งเมือง
จิโน
ร่มชัยพฤกษ์
สนธิธรรม
หมายมั่น
ไสว
อนิวรรตกูล

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ

๘๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษประเวศ
๘๘. อาจารย์เพียงพิศ
๘๙. อาจารย์สุจิตรา
๙๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต
๙๑. อาจารย์ชัชชัย
๙๒. ดร.เทิดพันธุ์
๙๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรโลง
๙๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา
๙๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์
๙๖. อาจารย์อานาจ
๙๗. อาจารย์ปิยลาภ
๙๘. อาจารย์ยุวดี
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางกมลลักษณ์
๒. นางสาวมยุรา
๓. นางสาวเยาวเรศ
๔. นางสาวสมลักษณ์
๕. นางอุทุมพร
๖. นางธนิษฐา
๗. นางสาวปิยนุช

อชิโนบุญวัฒน์
ชะโกทอง
อยู่หนู
คาชมภู
เขื่อนธรรม
ชูกร
พิรุณ
แพ่งศรีสาร
แนบเนียน
ประจง
มานะกิจ
ทองอ่อน
พงษ์พรต
สิทธิ
ภูเมืองปาน
โพธิ์ใบ
ธะในสวรรค์
ปานทิม
ภูกันแก้ว

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต ผู้ดาเนินรายการ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนาหัวข้อ
การประชุมพร้อมเอกสารประกอบ จากนั้นดาเนินการตามหัวข้อการประชุม ดังนี้
หัวข้อที่ ๑

แนะนาทีมผู้บริหารคณะ
ผู้ดาเนินรายการ เชิญผู้บริหารคณะฯ เดิม และแนะนาผู้บริหารคณะฯ ใหม่ ประกอบด้วยคณบดี
รองรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี (ตามเอกสารหมายเลข ๑)
ผู้บริหารคณะฯ เดิม มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์
วัฒน คณบดี และคณบดีมอบของที่ระลึกกับผู้บริหารคณะฯ เดิม
หัวข้อที่ ๒

นโยบายการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ได้กล่าวถึงนโยบายการบริหารงาน (เอกสาร
หมายเลข ๒) โดยใช้หลักการนาคณะฯ ไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล (Change to be the
quality brand)
ด้านหลักสูตรมีคุณภาพ ได้รับการรับรองจาก สกอ. คณะฯ ต้องพัฒนาเพื่อรองรับทุกการประเมิน
จากภายนอกโดยในปีแรกจะเน้นการสร้างคุณภาพให้กับนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน
ด้านการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อสร้างอาจารย์มืออาชีพ นักศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาทั้ง 5 ด้าน โดยจะมีการนาหลักการอาจารย์มืออาชีพ (Professional Teacher)
มาปรับใช้ ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ในทุกๆ ด้าน พัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพโดยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น
เข้าเรียนสาย ไม่ตั้งใจเรียน แต่งกายไม่เรียบร้อย
ด้านการทาประโยชน์แก่ท้องถิ่นและสังคม ด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่น เน้นการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยและบริการวิชาการ
ด้านการสร้างรายได้ มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นของสาขาตนเอง เช่น ผลิตภัณฑ์ต่างๆ บริการ
วิชาการ
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์และเผยแพร่งานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ผลงานของคณะฯ เช่น การจัดงาน Art & Design ก็ยังคงส่งเสริมให้ดาเนินการต่อไป
ด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้บุคคลภายนอก จะมีการนาเสนอผลงานของคณะฯ ในรูปแบบ
ของที่ระลึก มีการจัดงานแสดงผลงานเชิญสื่อมวลชน นักเรียนมัธยม เข้าชมผลงาน
ด้านการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ มีเป้าหมายในการปฏิบัติงานร่วมกัน มีการประชุมทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน เวลา 13.00-14.00 น.
อาจารย์ ที่ป รึกษาพบนั กศึกษา และเวลา 14.00-16.00 น. ประชุมคณาจารย์เพื่อรับทราบผลการดาเนินการ
นโยบายต่างๆ รวมทั้งการจัดการความรู้โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
หัวข้อที่ ๓

การสรรหาตัวแทนคณาจารย์เพื่อดารงตาแหน่งคณะกรรมการประจาคณะฯ
เนื่ อ งด้ ว ย ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ เ บญจพร รอดอาวุ ธ ตั ว แทนคณาจารย์ ภ าควิ ช า
เทคโนโลยี ก ารเกษตร มารั บ ต าแหน่ ง รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ ท าให้ ต าแหน่ ง ตั ว แทนคณาจารย์ ภ าควิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตรว่างลง จึงต้องดาเนินการสรรหาข้าราชการเพื่อเป็นตัวแทนคณาจารย์คนใหม่ และทาบันทึก
แจ้งมหาวิทยาลัยต่อไป
มติที่ประชุม ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรรับไปดาเนินการและจะแจ้งผลให้คณะฯ ทราบ

หัวข้อที่ ๔

การแต่งตั้งหัวหน้าสาขา
การแต่ ง ตั้ ง หั ว หน้ า สาขาวิ ช า ให้ แ ต่ ล ะสาขาวิ ช าท าบั น ทึ ก แจ้ ง รายชื่ อ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ไปยั ง
สานั กงานคณบดีเพื่อจั ดทาคาสั่ ง ส่ ว นตาแหน่งหั ว หน้าภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ ดารงตาแหน่งต้องเป็น
ข้าราชการซึ่งสรรหามาจากการลงคะแนนของข้าราชการในภาควิชาด้วยเช่นกัน
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
หัวข้อที่ ๕

หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่าย
เพื่อให้การประสานงานระหว่างคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่าย ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๓)
1. นางสาวมยุรา สิทธิ (งานนโยบายและแผน)
2. นางสาวสมลักษณ์ โพธิ์ใบ (งานวิชาการ)
3. นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน (งานธุรการ)
4. นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต (งานการเงิน-พัสดุ)
5. นางอุทุมพร ธะในสวรรค์ (งานประกันคุณภาพ)
ผู้ดาเนินรายการขอความร่วมมือคณาจารย์เข้ารับการอบรม การใช้งานระบบ MIS ในวันพุธ ที่
๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อนามาใช้บันทึกข้อมูลส่ วนบุคคลของแต่ล ะท่านและใช้เป็นฐานข้อมูล ในการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ
หัวข้อที่ ๖

การแข่งขันกีฬา “นครสวรรค์เกมส์” ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
(คณะดูแลการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ตะกร้อและมวย)
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมเป็ น เจ้ า ภาพกี ฬ า ๓ ประเภท คื อ
บาสเกตบอล ตะกร้อและมวย
ในระหว่ า งวั น ที่ ๙-๑๓ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙ มหาวิ ท ยาลั ย ประกาศหยุ ด การเรี ย นการสอน
เนื่องจากขอใช้อาคารเรียนเป็นที่พักนักกีฬา โดยคณะฯ จัดที่พักนักกีฬาไว้ที่ชั้น ๑, ๒ และ ๔
หัวข้อที่ 7

เรื่องอื่นๆ (รับข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายในคณะฯ)
เอกสารหมายเลข ๔

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.

(นางสาวมยุรา สิทธิ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน)
คณบดี
ผู้รับรองรายงานการประชุม

เอกสารหมายเลข ๒

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เรื่อง แนวปฏิบัติในการประชุ มข้ าราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
สั งกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
.........................................................
ตามที่ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการจัดประชุ มข้าราชการและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดคณะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ไปแล้วนั้น ตามมติในที่
ประชุม ทางคณะฯ จะดาเนินการจัดประชุมเพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่ วนรวมถึงบุคลากรในสังกัดคณะ ทุกคน
ได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสิ นใจ การดาเนิ นงานและร่ วมตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงานการบริ หารงานของ
คณะเทคโนโลยีก ารเกษตรและเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรมให้เ ป็ นไปตามหลัก ธรรมาภิ บ าล และเพื่ อให้ก าร
บริ หารงานเกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดแก่คณะฯ จึงประกาศแนวปฏิบตั ิในการประชุมประจาคณะ
ดังต่อไปนี้
๑. วันพุธสัปดาห์ที่ ๑ ของทุกเดือน เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. ประชุ มผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่เพื่อ
รายงานและสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละฝ่ าย เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการ
บริ หารงานคณะฯ ณ ห้องประชุ มคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้อง
๑๑๑๔
๒. วันพุธสัปดาห์ที่ ๒ ของทุกเดือน เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. อาจารย์ที่ปรึ กษาพบนักศึกษาและ
รายงานผลต่อคณะ(สถานที่ตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาทาการนัดหมายกับนักศึกษา) เวลา ๑๔.๐๐ น. –
๑๖.๐๐ น. ประชุ ม ข้า ราชการและพนัก งานในสถาบันอุ ดมศึ ก ษาสั ง กัดคณะ เพื่ อแจ้งผลการ
ดาเนินงานและรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร ณ ห้อง ๑๑๑๑
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จงดี ศรี นพรัตน์วฒั น)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปฏิบตั ิราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เอกสารหมายเลข ๓

เอกสารหมายเลข ๔

เอกสารหมายเลข ๕

