
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

 
 

รายงานการประชุม 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนและอาจารย์อัตราจ้าง 
 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ อาคารเซรามิกส์ ชั้น ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุม 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนและอาจารย์อัตราจ้าง 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ อาคารเซรามิกส์ ชั้น ๑ 

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

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี  ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี  
๒. อาจารย์นัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ รองคณบดี  
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดี  
๔. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น รองคณบดี 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตต ิ ก าแพงเศรษฐ หัวหน้าภาควิชา  
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม หัวหน้าภาควิชา 
๗. อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี  
๘. อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดี 
๙. ดร.ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต ค าชมภู หวัหน้าสาขาวิชา 
๑๑. อาจารย์ชื่นจิต พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา  
๑๒. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๓. อาจารย์ชัชชัย เขื่อนธรรม หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๔. อาจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๕. อาจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมือง หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๖. อาจารย์เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ  
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา แพ่งศรีสาร 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ ์ คงดี 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา ไวยบท 
๒๑. อาจารย์เพ็ญนภา มณีอุด 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ 
๒๓. อาจารย์เพียงพิศ ชะโกทอง 
๒๔. อาจารย์กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ 
๒๕. อาจารย์ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 
๒๖. อาจารย์โกเมน หมายมั่น 
๒๗. อาจารย์ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์ 
๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่ิมเอบ พันสด 
๒๙. อาจารย์จามรี เครือหงษ์ 
๓๐. อาจารย์สุรภี ประชุมพล 
๓๑. อาจารย์พุทธพร ไสว 
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรวณะ แสงสุข 
๓๓. อาจารย์อนุสรณ์ สินสะอาด 



๓๔. ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร 
๓๕. อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม 
๓๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั พะยิ้ม 
๓๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ 
๓๘. ดร.ณิชา กาวิละ 
๓๙. อาจารย์อาคิรา สนธิธรรม 
๔๐. อาจารย์จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล 
๔๑. อาจารย์ปฐมพงค์ จิโน 
๔๒. อาจารย์วัชระ ชัยสงคราม 
๔๓. นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต 
๔๔. นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน 
๔๕. นางสาวสมลักษณ์ โพธิ์ใบ 
๔๖. นางอุทุมพร ธะในสวรรค์ 
๔๗. นางธนิษฐา ปานทิม 
๔๘. นางสาวปิยนุช ภูกันแก้ว 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตร ี จีราพันธุ์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรโลง พิรุณ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ พงษ์พรต 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย บุญเจริญ  
๗. อาจารย์มนตรี ใจเยี่ยม 
๘. อาจารย์เกษม ภู่เจริญธรรม 
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์ แนบเนียน 
๑๐.  อาจารย์ยุวดี ทองอ่อน 
๑๑.  อาจารย์ภูริช ยิ้มละมัย 
๑๒.  อาจารย์จิระทัศน์ ดาวสมบูรณ์ 
๑๓.  อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาจญนา 
๑๔. ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์  
๑๕. ดร.ภริตา พิมพันธุ์ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศรีพูล 
๑๗. อาจารย์สุจิตรา อยู่หนู 
๑๘. อาจารย์อ านาจ ประจง 
๑๙. อาจารย์ปิยลาภ มานะกิจ 
๒๐. อาจารย์ณัฐเศรษฐ์ น้ าค า 
๒๑. นางสาวมยุรา สิทธิ 
๒๒. นายมนตรี ทองเชื้อ 

 



เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 

๑.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประธานได้ชี้แจงถึงผลการการปฏิบัติงาน รอบ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๘ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาประเมินหลักฐานที่ผู้ถูกประเมินได้ส่งมา ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ๔.๖๕ 
คะแนน น้อยที่สุดคือ ๒.๖๒ ค่าเฉลี่ยคือ ๓.๙๒ ซึ่งผลการประเมินนี้เป็นไปตามเกณฑ์เดิมที่ได้ก าหนดไว้ และใน
รอบปี ๒๕๕๘ คณะฯ จะน าเกณฑ์ใหม่ที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้วมาใช้โดยให้เน้นคุณภาพของนักศึกษาเป็นหลัก 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ในวันพุธ ที่ ๑๑ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ ชี้แจงเรื่องแบบเอกสารในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา (เอกสาร
หมายเลข ๒) มีการเปลี่ยนแปลงแบบสรุปการจัดกิจกรรมคาบโฮมรูม ขอให้อาจารย์ปรับแก้ของเดือนที่ผ่านมาโดย
ใช้แบบเอกสารใหม่นี้แทนและก่อนสิ้นภาคการศึกษาขอให้ส่งพร้อมแบบประเมินบุคลิกภาพของอาจารย์ที่ปรึกษา
และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้ต้องใช้เป็น
หลักฐานในการตรวจประเมินด้านประกันคุณภาพหลักสูตร  
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ได้เสนอต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ๔.๑  ประเด็นที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 
 ประธานได้กล่าวถึงจุดเด่นในเรื่องภูมิทัศน์ ความสะอาดของอาคารสถานที่และความสะดวกสบาย
ของนักศึกษาในขณะที่อยู่ในคณะฯ ซึ่งมีผลต่อการเข้าเรียนของนักศึกษาท าให้นักศึกษากระตือรือร้นเข้าเรียนมาก
ขึ้น การจัดห้องเรยีนที่เน้นการออกแบบให้สวยงามท าให้นักศึกษานิยมถ่ายรูปและส่งต่อไปยังสื่อโซเซียลมีเดียต่างๆ 
เป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ ได้อีกทางหนึ่ง มีการหารายได้จากการบริการห้องประชุม ซึ่งจากหลายประเด็นที่
ได้รับจากการศึกษาดูงานจะน ามาปรับใช้กับคณะฯ เช่น การจัดท าห้องสมุดของภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรม การ
ให้การสนับสนุนเรื่องงานวิจัยและตีพิมพ์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การปรับปรุงระบบ Wifi การใช้
ห้องปฏิบัติการเครื่องมืออุปกรณ์จากส่วนกลาง และจะมีการปรับปรุงห้องประชุมเพ่ือความสวยงามและเพ่ือการ
จัดหารายได้ในอนาคต หากสาขาวิชาต้องการน าเสนอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเสนอแนะต่างๆ ให้เสนอผ่าน
หัวหน้าสาขาเพ่ือน าเข้าที่ประชุมผู้บริหารด าเนินการพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อไป 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต ค าชมภู ได้เสนอให้มีการจัดท าแผนการปรับเปลี่ยนโดยรวบรวมข้อมูล
จากทุกสาขาเพ่ือน ามาพิจารณาปฏิบัติ 
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
 



ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑  การจัดท านามบัตร 
 เนื่องด้วยคณะฯ มีตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วจึงจะด าเนินการจัดท านามบัตรให้
คณาจารย์ในคณะฯ โดยคุณเยาวเรศ จะส่งอีเมลล์สอบถามว่าต้องการข้อมูลใดปรากฏบนนามบัตรบ้าง 
 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

 ๖.๑ การมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา 
มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้ชนะเลิศการออกแบบตราสัญลักษณ์ของคณะฯ ซึ่งผ่านการ

โหวตจากคณาจารย์และนักศึกษาและมีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยตามความเหมาะสม ได้แก่ นายสุรศักดิ์ เสืออุดม และ
รองชนะเลิศอีก ๒ คน รางวัลชนะเลิศได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท หลังจากนี้ อาจารย์รพีพัฒน์ 
มั่นพรม จะเป็นผู้ด าเนินการขอจดลิขสิทธิ์และน าตราสัญลักษณ์ไปใช้ในกิจการของคณะฯ ต่อไป 

การมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ ๘ ทีมสุดท้ายโครงการคิดสร้างชาติ หัวข้อ
สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม 

การมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ ๘ ทีมสุดท้ายโครงการคิดสร้างชาติ หัวข้อด้าน
เศรษฐกิจ 

การมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๖.๒ รองคณบดีฝ่ายบริหารได้แจ้งเตือนเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณประจ างวด 
 อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้แจ้งว่ามหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เปลี่ยนงวด
เงินในงวดที่เหลือแล้ว ขอให้ทุกสาขาวิชาเร่งเรื่องการเบิกจ่ายก่อนระบบบัญชี ๓ มิตจิะใช้งานได้ตามปกติ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๓ การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของอาจารย์อัตราจ้าง 
มหาวิทยาลัยก าลังพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของอาจารย์อัตราจ้าง ซึ่งในระหว่างรอการ

พิจารณาปรับเปลี่ยนลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะมีการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างข้ันต่ าของลูกจ้าง
ชั่วคราวก่อน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๖.๔ กิจกรรมของคณะฯ 
 อาจารย์วัชระ ชัยสงคราม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรม ได้เชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านเข้ า
ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ของคณะฯ พร้อมทั้งเสนอการจัดงานบายเนียร์และการจัดตั้งวงดนตรีของคณะฯ 

มติที่ประชุม รับทราบและน าไปพิจารณา 
ประธานได้เชิญชวนบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ของคณะฯ ซึ่งในช่วงบ่ายนี้

นักศึกษาจะมีการรดน้ าขอพรจากคณาจารย์และมีกิจกรรมรื่นเริงร่วมกัน 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๐ น. 
  
 
 
 
 

 



 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารหมายเลข 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.จงด ี  ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี  
๒. อาจารย์นัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ รองคณบดี  
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดี  
๔. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น รองคณบดี 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตต ิ ก าแพงเศรษฐ หัวหน้าภาควิชา  
๖. อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี  
๗. อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดี 
๘. ดร.ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต ค าชมพู หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๐. อาจารย์ชื่นจิต พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา  
๑๑. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๒. อาจารย์ชัชชัย เขื่อนธรรม หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๓. อาจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๔. อาจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมือง หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๕. อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาจญนา หัวหน้าสาขาวิชา  
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี   
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย บุญเจริญ  
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั พะยิ้ม 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา ไวยบท 
๒๐. ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์  
๒๑. อาจารย์จามรี เครือหงษ์ 
๒๒. อาจารย์สุรภี ประชุมพล 
๒๓. อาจารย์อนุสรณ์ สินสะอาด 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่ิมเอบ พันสด 
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม 
๒๖. ดร.ภริตา พิมพันธุ์ 
๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศรีพูล 
๒๘. อาจารย์ปฐมพงค์ จิโน 
๒๙. อาจารย์กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ 
๓๐. อาจารย์อาคิรา สนธิธรรม 
๓๑. อาจารย์โกเมน หมายมั่น 
๓๒. อาจารย์พุทธพร ไสว 
๓๓. อาจารย์จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล 



๓๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ 
๓๕. อาจารย์เพียงพิศ ชะโกทอง 
๓๖. อาจารย์สุจิตรา อยู่หนู 
๓๗. ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร 
๓๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา แพ่งศรีสาร 
๓๙. อาจารย์อ านาจ ประจง 
๔๐. อาจารย์ปิยลาภ มานะกิจ 
๔๑. อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม 
๔๒. อาจารย์เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล 
๔๓. อาจารย์วัชระ ชัยสงคราม 
๔๔. อาจารย์ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 
๔๕. อาจารย์ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์ 
๔๖. อาจารย์ณัฐเศรษฐ์ น้ าค า 
๔๗. นางสาวมยุรา สิทธิ 
๔๘. นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน 
๔๙. นางสาวสมลักษณ์ โพธิ์ใบ 
๕๐. นางอุทุมพร ธะในสวรรค์ 
๕๑. นางธนิษฐา ปานทิม 
๕๒. นางสาวปิยนุช ภูกันแก้ว 
๕๓. นายมนตรี ทองเชื้อ  

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตร ี จีราพันธุ์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธ์ กุศลสถิตย์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรวณะ แสงสุข 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรโลง พิรุณ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ พงษ์พรต 
๘. อาจารย์มนตรี ใจเยี่ยม 
๙. อาจารย์เกษม ภู่เจริญธรรม 
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์  คงดี 
๑๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์ แนบเนียน 
๑๒.  อาจารย์ยุวดี ทองอ่อน 
๑๓.  อาจารย์เพ็ญนภา มณีอุด 
๑๔.  อาจารย์ภูริช ยิ้มละมัย 
๑๕.  อาจารย์จิระทัศน์ ดาวสมบูรณ์ 
๑๖.  ดร.ณิชา กาวิละ 
๑๗.  นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต 
๑๘.  นายอดิสร มั่นสุข 
๑๙.  นายวิเชียร จักรศรี 

 



เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 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
เทศกาลสงกรานต์จึงแจ้งมาเพ่ือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๑.๒ การใช้อาคาร ๑๑ เป็นที่พักนักกีฬา ในงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๔ 
เนื่องด้วยระหว่างวันที่ ๑๑-๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จังหวัดนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔ มหาวิทยาลัยจึงก าหนดให้อาคาร ๑๑ เป็นที่พักนักกีฬา 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๑.๓ เปลี่ยนแปลงหัวหน้าสาขาเกษตรศาสตร์ 
 แจ้งเปลี่ยนหัวหน้าสาขาเกษตรศาสตร์ เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา ไวยบท ลาออกจาก
การเป็นหัวหน้าสาขาเกษตรศาสตร์ จึงแต่งตั้งอาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ ด ารงต าแหน่งแทน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันพุธ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑) โดยขอแก้ไขหัวข้อระเบียบวาระท่ี ๒ เป็น รับรองรายงานการประชุมคณะ ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๕๘  

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ขอแก้ไขตัวสะกดชื่อและนามสกุล                
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ ตัวแทนคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

 จากการที่ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้รับด าเนินการเรื่องการสรรหาตัวแทนคณาจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตรจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ นั้น  ได้แจ้งผลให้คณะฯ ทราบแล้วว่าเห็นควรให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ เป็นตัวแทนคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ได้เสนอต่อที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 ๔.๑  แนวปฏิบัติเรื่องการมีส่วนร่วม 
 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ได้แจ้งว่าจะมีการประชุมภายในคณะฯ ตามก าหนดที่ได้
แจ้งให้ทราบแล้วนั้น ดังนั้น คณะฯ จึงได้จัดท าประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการประชุมข้าราชการและพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เอกสารหมายเลข ๒) เพ่ือให้
บุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การด าเนินงานและการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานบริหาร
จัดการคณะฯ ร่วมกัน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และในการพบนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาตาม



ก าหนดนั้น คณะฯ ได้จัดท าแบบสรุปรายงานการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา (เอกสารหมายเลข ๓) เพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงานส่งคณะฯ ทุกเดือน 
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ ในกรณีวิชาศึกษาทั่วไปหรือรายวิชาที่นักศึกษาไม่สามารถ
พบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ให้แจ้งคณะฯ เพื่อขอเปลี่ยนเป็นวันเวลาที่เหมาะสม 
 ๔.๒  แนวปฏิบัติเรื่องการสอบปลายภาค 
 คณะฯ ได้จัดท าประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการด าเนินการจัดสอบตามก าหนดเวลากิจกรรม
วิชาการของนักศึกษาภาคปกติ ประจ าภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗ (เอกสารหมายเลข ๔) เพ่ือให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องถือปฏิบัติร่วมกัน กรณีการจัดสอบหากไม่มีเหตุอันสมควรเปลี่ยนแปลงให้จัดสอบตรงตามตาราง การ
จัดท าข้อสอบหากมีต้นฉบับและต้องการท าส าเนาให้แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่เพ่ือด าเนินการ การส่งผลการ
เรียนขอให้ด าเนินการตามก าหนดเวลาเนื่องจากต้องน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ และ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่ออนุมัติผลการเรียน ในกรณีไม่สามารถประเมินผลการเรียนได้ ให้ติด I และศึกษา
ระเบียบการแก้ไขต่อไป 
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗  วิชาปฏิบัติการที่ไม่มีการจัด
สอบในตารางแต่ด าเนินการจัดสอบเองให้แจ้งวิธีการประเมินผลให้คณะฯ ทราบ ส่วนชั่วโมงคุมสอบให้แจ้งที่
ส านักงานคณะฯ เพ่ือประสานไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนที่จะมีการจัดตารางสอบ หากไม่
แจ้งจะให้สิทธิ์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ก าหนดให้ 
 ๔.๓  การอนุมัติเกรดเดือนละ ๑ ครั้ง 
 ขอให้อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดตามก าหนดเวลา เนื่องจากคณะกรรมการบริหารคณะฯ จะท าการ
พิจารณาอนุมัติเกรดเดือนละ ๑ ครั้ง ในวันพุธที่ ๑ ของเดือน เพ่ือเป็นไปตามแนวปฏิบัติจากส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
 ๔.๔  แนวปฏิบัติเรื่องอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งว่าคณะฯ โดยรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและรองคณบดีฝ่ายวิชาการก าลังจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นแนวปฏิบัติส าหรับอาจารย์ 
เมื่อแล้วเสร็จจะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือพิจารณาและประกาศใช้ต่อไป ส่วนแบบสรุป
รายงานการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ด าเนินการตามที่คณบดีได้แจ้งไว้ 
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
 ๔.๕  แนวปฏิบัติเรื่องการเบิกจ่าย 
 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยไม่อนุมัติให้เปลี่ยนงวดเงินงบประมาณตามที่ขออนุมัติ ท าให้คณะฯ ต้อง
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการที่ก าหนดไว้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้สาขาวิชาฯ บริหารจัดการให้ตรง
ตามงวด ส่วนงบประมาณที่เหลือสามารถเก็บไว้ที่คณะฯ ได้ ๑ ปี 
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
 ๔.๖  งานเปิดบ้านเทคโนโลยี 
 เนื่องด้วยคณะฯ มีนโยบาย ๑ หลักสูตร ๑ ผลิตภัณฑ์ ๑ งานวิจัย จึงเป็นที่มาของการจัดงานเปิด
บ้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นการแสดงศักยภาพของคณะฯ ในด้านต่างๆ และเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงประจักษ์ต่อ
สังคม จะจัดในระหว่างวันที่ ๓-๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัย ให้ทุกสาขาวิชาจัดเตรียมแสดง
ผลงานและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนมัธยม  ในเบื้องต้นได้แจ้งหัวหน้าสาขาให้เตรียมการด าเนินงาน 
เช่น การประกวด แข่งขัน ฯลฯ ในครั้งนี้แล้ว และมีก าหนดจัดงาน Art & Design ควบคู่กันด้วย การจัดงานในครั้ง
นี้จะค านึงถึงการเปิดและปิดภาคเรียนของนักเรียนเป็นหลักซึ่งในระหว่างนี้นักเรียนมัธยมเปิดเทอมแล้ว และคณะฯ 
ยังสามารถให้นักศึกษาที่สอบเสร็จช่วยงานในครั้งนี้ได้ด้วย 
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 



 ๔.๗  การเสนอชื่อหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
 เนื่องด้วยอาจารย์อนุสรณ์ สินสะอาด ได้ลาออกจากต าแหน่งหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี  เ พ่ือไปรับต าแหน่ งรองผู้ อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม คณะฯ จึ งจะเสนอให้                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญโญ ชุมมณี เป็นผู้ด ารงต าแหน่งแทน จึงขอสอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ใดต้องการสมัคร
เพ่ิมเติมหรือไม่  
 มติที่ประชุม ไม่มีผู้สมัครเพ่ิมเติม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญโญ ชุมมณี ได้รับการสนับสนุนให้
เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน 36 เสียง หลังจากนี้จะท าการเสนอชื่อผู้สมัครและเสนอวิสัยทัศน์ต่อมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
 ๔.๘  การส่งรายงานประเมินโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 โครงการใดที่ยังไม่ส่งแบบประเมินผลโครงการและเล่มรายงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ขอให้จัดส่งที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนภายในก่อนปิดเทศกาลสงกรานต์ เพ่ือจะน าข้อมูล
ไปสรุปรายงานน าเสนอคณะฯ พิจารณาต่อไป 
 มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  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 จะใช้เกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาซึ่งจะน าเสนอในที่ประชุมฯ ในวันพุธที่ ๒ ของเดือนเมษายน เมื่อผ่าน
การพิจารณาและปรับเกณฑ์จนเป็นที่น่าพอใจจะน ามาใช้ตั้งแต่รอบประเมิน ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 เกณฑ์การประเมิน กผ.๒ นี้ เป็นเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่ง
เป็นเกณฑ์ส าหรับผู้ที่ไม่มีต าแหน่งบริหารต่างๆ จะเป็นการประเมินจากแบบ ป.๕ ร้อยละ ๑๐๐ ให้ค่าน้ าหนักแบบ
ประเมิน กผ.๒ ร้อยละ ๗๐ อีกร้อยละ ๓๐ จะให้น้ าหนักจากการประเมินที่ไม่เป็นรูปธรรม เช่น การมีส่วนร่วม 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกันเพ่ือปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสม หลักฐานที่ใช้ประกอบเกณฑ์การพิจารณา ในอนาคตคณะฯ จะน าระบบ MIS NSRU มาใช้เก็บข้อมูล 
โดยคุณเยาวเรศ เป็นผู้ดูแลระบบ ขอให้คณาจารย์เข้าไปปรับปรุงข้อมูลของตนเองให้เป็นปัจจุบัน ในส่วนที่ไม่
สามารถด าเนินการเองได้ ให้น าข้อมูล เอกสารมาให้คุณเยาวเรศด าเนินการปรับข้อมูลให้ แต่ในรอบนี้ของให้ส่ง
ข้อมูลตามเดิมก่อนเนื่องจากระบบ MIS NSRU ยังใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ 
 มติที่ประชุม ในรายการประเมินด้านภาระการสอน ที่ประชุมเห็นควรให้กลุ่มพิเศษที่ติด E 
สามารถนับเป็นคะแนนภาระงานสอนได้แต่ไม่สามารถเบิกเกินโหลดได้  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม ได้ขอค าชี้แจงเรื่องคุณภาพภาระงานสอนในกรณีไม่ส่ง 
มคอ.๓ ให้ถือว่าได้ ๐ คะแนน ประธานการประชุมได้ชี้แจงว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่คณะฯ จะต้องถือปฏิบัติตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพใหม่ หากไม่ส่ง มคอ.๓ หลักสูตรจะไม่ผ่านการประเมิน และประธานการประชุมจะน า
ข้อเสนอแนะเสนอที่ได้รับทั้งหมดเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อปรับเกณฑ์ให้เหมาะสมต่อไป 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย บุญเจริญ ขอค าชี้แจงความชัดเจนของเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์อัตราจ้าง และขอให้สื่อสารกับบุคลากรในคณะฯ ทราบถึงข่าวสาร ก าหนดการต่างๆ 
ประธานการประชุมได้ชี้แจงว่าอาจารย์อัตราจ้างไม่ใช้เกณฑ์การประเมินนี้ แต่สามารถขอผลงานทางวิชาการได้ 
และ สกอ. ก าลังก าหนดร่างซึ่งจะมีการปรับอาจารย์อัตราจ้างเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เมื่อมีการ
ประกาศใช้แล้ว คณะฯ จะด าเนินการตามข้อก าหนดซึ่งจะท าให้ไม่มีอาจารย์อัตราจ้างและสามารถด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์นี้ได้ ด้านการสื่อสารเรื่องต่างๆ คณะฯ จะใช้อีเมล์เป็นการสื่อสารหลักและ
เพ่ิมเฟสบุ๊คเป็นช่องทางใหม่  



ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย บุญเจริญ สอบถามเรื่องการสรรหาหัวหน้าภาคเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมในวาระที่ผ่านมาเนื่องจากเห็นว่าไม่มีการด าเนินการ ประธานการประชุมได้ชี้แจงแทนรองคณบดีฝ่าย
บริหารในวาระที่ผ่านมาว่าการสรรหาหัวหน้าภาคฯ มีการด าเนินการแต่เนื่องด้วยได้รับการแจ้งจากทาง
มหาวิทยาลัยว่าก าลังด าเนินการแก้ข้อบังคับเรื่องผู้ด ารงต าแหน่งต้องเป็นข้าราชการเท่านั้น ท าให้กระบวนการ
ด าเนินการต่างๆ ชะลอไปเนื่องจากรอการแก้ไขข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าขณะนี้กองการเจ้าหน้าที่ได้มี
ประกาศรับสมัครหัวหน้าภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใช้เกณฑ์เดิมคือผู้สมัครและผู้ลงคะแนนต้องเป็น
ข้าราชการในสังกัด สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒-๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี ได้แจ้งเรื่องงบประมาณด้านวิจัยและบริการวิชาการที่ต้องใช้
ภายในงวดเงินที่ ๒ นี้ หากท่านใดหรือสาขาใดต้องการเสนอโครงการให้ติดต่อขอใช้งบประมาณได้ ในเบื้องต้น
สาขาการออกแบบรับไปด าเนินการ 
 อาจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิศวกรรมพลังงาน ได้แจ้งว่าจะมีการประเมินผลงานเรือ
พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นผลงานประกวดของนักศึกษาในระดับชาติเพื่อเข้ารอบ ๕ ทีมสุดท้าย โดยคณะกรรมการ
จาก SCG ด าเนินการที่บึงบอระเพ็ด ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย 
 อาจารย์สุจิตรา อยู่หนู ได้แจ้งว่าในวันพุธขอเชิญบุคลากรทุกท่านถ่ายรูปโดยพร้อมเพรียงกันเพ่ือ
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะฯ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
  
 

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

           
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


