
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

 
 

รายงานการประชุม 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนและอาจารย์อัตราจ้าง 

 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  

วันพุธ ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๒ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุม 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนและอาจารย์อัตราจ้าง 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 

 วันพุธ ที่ ๘ เมษายน 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. อาจารย์ชื่นจิต พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา  
๑๐. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๑. อาจารย์ชัชชัย เขื่อนธรรม หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๒. อาจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๓. อาจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมือง หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๔. อาจารย์เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ  
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา แพ่งศรีสาร 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ ์ คงดี 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา ไวยบท 
๑๙. อาจารย์เพ็ญนภา มณีอุด 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ 
๒๑. อาจารย์เพียงพิศ ชะโกทอง 
๒๒. อาจารย์กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ 
๒๓. อาจารย์โกเมน หมายมั่น 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่ิมเอบ พันสด 
๒๕. อาจารย์จามรี เครือหงษ์ 
๒๖. อาจารย์สุรภี ประชุมพล 
๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรวณะ แสงสุข 
๒๘. ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร 
๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั พะยิ้ม 
๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ 
๓๑. อาจารย์อาคิรา สนธิธรรม 
๓๒. อาจารย์จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล 



๓๓. อาจารย์ปฐมพงค์ จิโน 
๓๔. อาจารย์วัชระ ชัยสงคราม 
๓๕. อาจารย์ปิยลาภ มานะกิจ 
๓๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์ แนบเนียน 
๓๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศรีพูล 
๓๘. ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ 
๓๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ 
๔๐. อาจารย์ณัฐเศรษฐ์ น้ าค า 
๔๑. อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาจญนา 
๔๒. อาจารย์จิระทัศน์ ดาวสมบูรณ์ 
๔๓. อาจารย์สุจิตรา อยู่หนู 
๔๔. นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต 
๔๕. นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน 
๔๖. นางสาวสมลักษณ์ โพธิ์ใบ 
๔๗. นางอุทุมพร ธะในสวรรค์ 
๔๘. นางธนิษฐา ปานทิม 
๔๙. นางสาวมยุรา สิทธิ 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตร ี จีราพันธุ์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรโลง พิรุณ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ พงษ์พรต 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย บุญเจริญ  
๖. อาจารย์มนตรี ใจเยี่ยม 
๗. อาจารย์เกษม ภู่เจริญธรรม 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต ค าชมภู  
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม  
๑๐. อาจารย์ยุวดี ทองอ่อน 
๑๑. อาจารย์ภูริช ยิ้มละมัย 
๑๒. อาจารย์ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 
๑๓. อาจารย์ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์ 
๑๔. อาจารย์พุทธพร ไสว 
๑๕. อาจารย์อนุสรณ์ สินสะอาด 
๑๖. อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม 
๑๗. ดร.ณิชา กาวิละ 
๑๘. ดร.ภริตา พิมพันธุ์ 
๑๙. อาจารย์อ านาจ ประจง 
๒๐. นางสาวปิยนุช ภูกันแก้ว 
๒๑. นายมนตรี ทองเชื้อ 

 



เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่าครบ

องค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ I-Tune Workshop 

 ผู้เชี่ยวชาญด้าน Instructional Design จากบริษัทแอปเปิล จะมาให้ความรู้ด้านการออกแบบการ
เรียนรู้และพ้ืนฐานการจัดท า I-Book หรือ E-Book ในวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๒๕ อาคาร ๑๑ ชั้น ๒ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ขอเชิญอาจารย์ที่สนใจลงชื่อเข้ารับการ
อบรมที่คุณเยาวเรศ สามารถน า Ipad, Iphone มาเองหรือขอยืมจากผู้จัดงานซึ่งจะจัดเตรียมมาจ านวน ๒๐ เครื่อง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันพุธ ที่ ๘ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)  
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑  ก าหนดการต่างๆ ที่ต้องด าเนินการช่วงปิดภาคเรียน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ ได้แจ้งก าหนดการต่างๆ ที่ต้องด าเนินการ (เอกสาร
หมายเลข ๒)  
 ประธานได้สอบถามมติที่ประชุมหากเปลี่ยนก าหนดการจัดท า มคอ.๗ (SAR week) จากระหว่าง
วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน – วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน – วันพุธที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ และ ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒ – วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะฯ จะจัดไปศึกษาดูงานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 และหลังจากจัดท า มคอ.๗ แล้วในก าหนดการมีการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมประเมิน มคอ.๗ จึง
ขอเชิญอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในครั้งนี้ 
 มติที่ประชุม รับทราบก าหนดการตามเอกสารหมายเลข ๒ และประธานขอให้ผู้ที่จะไปศึกษาดูงาน
ลงชื่อได้ที่ห้องส านักงานคณบดีเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
 ๔.๒ สรุปผลการจัดงานเปิดบ้านเทคโนโลยี 
 ประธานได้สรุปงานเปิดบ้านเทคโนโลยี (เอกสารหมายเลข ๓) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓-๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ มีผู้เข้าร่วมงานจ านวน ๗๑๑ คน จาก ๒๗ โรงเรียน ผลประเมินความพึงพอใจจากผู้มาร่วมงานอยู่
ในระดับ ๔.๓๘ สาขาวิชาที่นักเรียนมีความสนใจศึกษาต่อมากที่สุดคือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ร้อยละ ๒๕.๑๘ ในปี
นี้เป็นการจัดงานครั้งแรกจึงยังมีข้อบกพร่องหลายเรื่อง ในการจัดงานครั้งต่อไปจะมีการวางแผนจัดเตรียมงานและ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นกว่านี้  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 



ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑  แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ 
 ประธานได้แจ้งในท่ีประชุมว่าจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะฯ จะยังคงวิสัยทัศน์เดิมไว้ 
แต่จะด าเนินการให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ (เอกสารหมายเลข ๔) และ
ช่วยกันวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อคณะฯ  
 มติที่ประชุม ที่ประชุมได้แสดงความเห็นว่าคณะมีจุดแข็งด้านบุคลากรที่มีองค์ความรู้หลากหลาย 
อาจารย์มีคุณวุฒิที่เหมาะสม 
 จุดอ่อน ที่ประชุมเห็นว่าคณะฯ ยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน งบประมาณที่ได้รับน้อยกว่าความ
จ าเป็นที่คณะฯ หรือสาขาต้องการ เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ทันสมัย ภาพพจน์และคุณภาพของนักศึกษายัง
ไม่เป็นที่น่าพอใจ  
 ๕.๒ ความคิดเห็นส าหรับทิศทางการพัฒนาคณะฯ 
 ประธานขอให้ที่ประชุมให้ความคิดเห็นส าหรับทิศทางการพัฒนาคณะฯ (เอกสารหมายเลข ๕)  
ระยะสั้นภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และระยะยาวภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ และน าส่งที่ห้องส านักงานคณบดี 
 มติที่ประชุม เห็นชอบและด าเนินการ 
 ๕.๓ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ประธานให้ที่ประชุมพิจารณา แบบ กผ.๒ เกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (เอกสารหมายเลข 
๖) ขอให้น าเอกสารกลับไปพิจารณาหากมีข้อเพ่ิมเติมแก้ไขสามารถน าส่งที่ห้องส านักงานคณบดีภายในสิ้นเดือน
มิถุนายนนี้เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาต่อไป 
 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและด าเนินการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ จะ
เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับแผนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ประเมิน 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑ การสัมภาษณ์นักเรียนในรอบ Admission  
เนื่องด้วยการสัมภาษณ์นักเรียนรอบ Admission ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีนักเรียนมา

สัมภาษณ์กับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการอาหาร จึงขอให้สาขาวิชาดังกล่าวเตรียมความพร้อมส าหรับการสัมภาษณ์ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๒ ความรู้เรื่องการลงทุนกับธนาคารกรุงไทย 
เจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มาให้ความรู้ ค าแนะน าเรื่อง

การลงทุน การวางแผนด้านภาษีเงินได้ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น 

 
      (นางสาวมยุรา สิทธิ) 

         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน) 
             คณบดี 
          ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 
 

 
 

รายงานการประชุม 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนและอาจารย์อัตราจ้าง 
 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  
วันพุธ ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ อาคารเซรามิกส์ ชั้น ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารหมายเลข ๑ 



รายงานการประชุม 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนและอาจารย์อัตราจ้าง 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  
วันพุธ ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ อาคารเซรามิกส์ ชั้น ๑ 
--------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๕๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี  ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี  
๕๑. อาจารย์นัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ รองคณบดี  
๕๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดี  
๕๓. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น รองคณบดี 
๕๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตต ิ ก าแพงเศรษฐ หัวหน้าภาควิชา  
๕๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม หัวหน้าภาควิชา 
๕๖. อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี  
๕๗. อาจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดี 
๕๘. ดร.ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี 
๕๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต ค าชมภู หัวหน้าสาขาวิชา 
๖๐. อาจารย์ชื่นจิต พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา  
๖๑. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา 
๖๒. อาจารย์ชัชชัย เขื่อนธรรม หัวหน้าสาขาวิชา 
๖๓. อาจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา 
๖๔. อาจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมือง หัวหน้าสาขาวิชา 
๖๕. อาจารย์เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชา 
๖๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ  
๖๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา แพ่งศรีสาร 
๖๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ ์ คงดี 
๖๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา ไวยบท 
๗๐. อาจารย์เพ็ญนภา มณีอุด 
๗๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ 
๗๒. อาจารย์เพียงพิศ ชะโกทอง 
๗๓. อาจารย์กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ 
๗๔. อาจารย์ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์ 
๗๕. อาจารย์โกเมน หมายมั่น 
๗๖. อาจารย์ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์ 
๗๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่ิมเอบ พันสด 
๗๘. อาจารย์จามรี เครือหงษ์ 
๗๙. อาจารย์สุรภี ประชุมพล 
๘๐. อาจารย์พุทธพร ไสว 
๘๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรวณะ แสงสุข 



๘๒. อาจารย์อนุสรณ์ สินสะอาด 
๘๓. ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร 
๘๔. อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม 
๘๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั พะยิ้ม 
๘๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ 
๘๗. ดร.ณิชา กาวิละ 
๘๘. อาจารย์อาคิรา สนธิธรรม 
๘๙. อาจารย์จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล 
๙๐. อาจารย์ปฐมพงค์ จิโน 
๙๑. อาจารย์วัชระ ชัยสงคราม 
๙๒. นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต 
๙๓. นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน 
๙๔. นางสาวสมลักษณ์ โพธิ์ใบ 
๙๕. นางอุทุมพร ธะในสวรรค์ 
๙๖. นางธนิษฐา ปานทิม 
๙๗. นางสาวปิยนุช ภูกันแก้ว 

ผู้ไม่มาประชุม 

๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตร ี จีราพันธุ์ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ 
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม 
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรโลง พิรุณ 
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ พงษ์พรต 
๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย บุญเจริญ  
๒๘. อาจารย์มนตรี ใจเยี่ยม 
๒๙. อาจารย์เกษม ภู่เจริญธรรม 
๓๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์ แนบเนียน 
๓๑.  อาจารย์ยุวดี ทองอ่อน 
๓๒.  อาจารย์ภูริช ยิ้มละมัย 
๓๓.  อาจารย์จิระทัศน์ ดาวสมบูรณ์ 
๓๔.  อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาจญนา 
๓๕. ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์  
๓๖. ดร.ภริตา พิมพันธุ์ 
๓๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศรีพูล 
๓๘. อาจารย์สุจิตรา อยู่หนู 
๓๙. อาจารย์อ านาจ ประจง 
๔๐. อาจารย์ปิยลาภ มานะกิจ 
๔๑. อาจารย์ณัฐเศรษฐ์ น้ าค า 
๔๒. นางสาวมยุรา สิทธิ 
๔๓. 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 ซึ่งผ่าน

การโหวตจากคณาจารย์และนักศึกษาและมีปรับเปลี่ยนเล็กน้อยตามความเหมาะสม ได้แก่ นายสุรศักดิ์ เสืออุดม 
และรองชนะเลิศอีก ๒ คน รางวัลชนะเลิศได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๔,๐๐๐ บาท หลังจากนี้ อาจารย์
รพีพัฒน์ มั่นพรม จะเป็นผู้ด าเนินการขอจดลิขสิทธิ์และน าตราสัญลักษณ์ไปใช้ในกิจการของคณะฯ ต่อไป 

การมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ ๘ ทีมสุดท้ายโครงการคิดสร้างชาติ หัวข้อ
สาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม การมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ ๘ ทีมสุดท้ายโครงการคิดสร้างชาติ 
หัวข้อด้านเศรษฐกิจ และการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ 

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 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๒ 



เอกสารหมายเลข ๓ 









 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
พ.ศ.2555-2559 

 

ปรัชญา 
 สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝ่ใจบริการ ผลิตบัณฑิตตามความต้องการของท้องถิ่น 
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐาน 
โดยการวิจัยและพัฒนา เพ่ือถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีทางการเกษตรและอุตสาหกรรมและงานสร้างสรรค์ 
2. วิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 

 3.  บริการวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงสืบสาน 
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

4.  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 
3. บริการวิชาการตามความต้องการของท้องถิ่น 
4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์หลักเชิงยุทธศาสตร์ 
1. บัณฑิตมีความรู้ ท างานเป็นทีม ช านาญเทคโนโลยี ซื่อสัตย์สุจริต จิตสาธารณะต่อชุมชนและ   
    ท้องถิ่น 

  2.  มีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ และน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
  3.  บูรณาการงานบริการวิชาการ ตามความต้องการของท้องถิ่นกับการเรียนการสอน และการวิจัย 
  4.  มีการส่งเสริม สืบสานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
  5.  มีระบบบริหารจัดการที่ดี ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๔ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในคณะฯ 
( หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ภายในคณะฯ ที่สามารถควบคุมได้มีผลท าให้การด าเนินงานภายในคณะฯ ประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลวได้) 

ปัจจัย จุดแข็ง 
(ลักษณะเด่นท่ีเอื้อต่อความส าเร็จของคณะฯ) 

จุดอ่อน 
(อุปสรรคต่อความส าเรจ็ของคณะฯ และต้องหา

ทางแก้ไขจุดอ่อนที่เกิดขึ้น) 

1. คน (Man) 
(บุคลากรรวมถึงผู้บรหิารของคณะฯ) 

1…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………… 

3………………………………………………………….. 

1…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………… 

3………………………………………………………….. 

2. เงิน (Money) 
(งบประมาณที่ไดร้ับการจดัสรรแลว้) 

1…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………… 

3………………………………………………………….. 

1…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………… 

3………………………………………………………….. 

3. วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) 
(วัสดุอุปกรณ ์เครื่องมือ เทคโนโลยี) 

1…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………… 

3………………………………………………………….. 

1…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………… 

3………………………………………………………….. 

4. วิธีปฏิบัติงาน 
(Management) 
(ระบบบริหารจดัการทุกด้าน เช่น การ
บริหารงานการเงิน พัสด ุงบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น) 

1…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………… 

3………………………………………………………….. 

1…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………… 

3………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกคณะฯ 
( หมายถึง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมของคณะฯ ซึ่งคณะฯ ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจเป็นประโยชน์หรือเป็นภัยคุกคามที่ส าคัญต่อ
คณะฯ ในอนาคต) 

ปัจจัย โอกาส 
(สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นประโยชน์ หรือเป็นปัจจัยด้าน

บวกหรือเอื้อต่อการด าเนินงานของคณะฯ) 

อุปสรรค 
(สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นภัยคุกคาม หรือปัจจัยด้านลบต่อ

ความส าเร็จของคณะฯ ในอนาคต) 

1. ด้านการเมือง สังคม 
(นโยบาย เสถียรภาพทางการเมือง 
สภาพสังคม ความสัมพันธ์ในชุมชน) 

1…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………… 

3………………………………………………………….. 

1…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………… 

3………………………………………………………….. 

2. ด้านวัฒนธรรม 
(ค่านิยม การศึกษา ความเชื่อ 
ขนบธรรมเนยีมประเพณี) 

1…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………… 

3………………………………………………………….. 

1…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………… 

3………………………………………………………….. 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
(รายได้ต่อหัวประชากร อัตรา
แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ราคา
น้ ามัน) 

1…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………… 

3………………………………………………………….. 

1…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………… 

3………………………………………………………….. 

4. ด้านเทคโนโลยี 
(ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ การสื่อสาร) 

1…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………… 

3………………………………………………………….. 

1…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………… 

3………………………………………………………….. 

5. ด้านแนวโน้มการแข่งขัน 
(มหาวิทยาลัยใกล้เคียง สถาบัน
อาชีวะศึกษา) 

1…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………… 

3………………………………………………………….. 

1…………………………………………………………… 

2…………………………………………………………… 

3………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



ความคิดเห็นส าหรับทิศทางการพัฒนาคณะฯ 

สิ่งท่ีท่านอยากให้เกิดขึ้นภายในคณะฯ ในปี พ.ศ. 2559 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สิ่งท่ีท่านอยากให้เกิดขึ้นภายในคณะฯ ในปี พ.ศ. 2560-2562 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 

เอกสารหมายเลข ๕ 



เอกสารหมายเลข ๖ 











 
 
 
 
 
 
 

 


