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รายงานการประชุม 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์อัตราจ้าง 

 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๒ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุม 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์อัตราจ้าง 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  
วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ 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. อาจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมือง หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๓. อาจารย์ปิยลาภ มานะกิจ หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๔. อาจารย์เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชา 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ  
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา แพ่งศรีสาร 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญแสน เตียวนุกูลธรรม 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต ค าชมภู 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรวณะ แสงสุข 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรโลง พิรุณ 
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา ไวยบท 
๒๒. อาจารย์เพ็ญนภา มณีอุด 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษประเวศ อชิโนบุญวัฒน์ 
๒๔. อาจารย์เพียงพิศ ชะโกทอง 
๒๕. อาจารย์กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ 
๒๖. อาจารย์ปิยะกิจ  กิจติตุลากานนท์ 
๒๗. อาจารย์โกเมน หมายมั่น 
๒๘. อาจารย์จามรี เครือหงษ์ 
๒๙. อาจารย์สุรภี ประชุมพล 
๓๐. ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร 



๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั พะยิ้ม 
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ 
๓๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม 
๓๔. อาจารย์อาคิรา สนธิธรรม 
๓๕. อาจารย์จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล 
๓๖. อาจารย์ปฐมพงค์ จิโน 
๓๗. ดร.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์ 
๓๘. อาจารย์ณัฐเศรษฐ์ น้ าค า 
๓๙. อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาจญนา 
๔๐. อาจารย์จิระทัศน์ ดาวสมบูรณ์ 
๔๑. อาจารย์สุจิตรา อยู่หนู 
๔๒. อาจารย์อนุสรณ์  สินสะอาด 
๔๓. ดร.ณิชา  กาวิละ 
๔๔. อาจารย์พุทธพร  ไสว 
๔๕. อาจารย์ยุวดี  ทองอ่อน 
๔๖. อาจารย์รพีพัฒน์  มั่นพรม 
๔๗. อาจารย์ชัญญพัชร์  จารุวัชรเศรษฐ์ 
๔๘. ดร.ภริตา  พิมพันธุ์ 
๔๙. อาจารย์อ านาจ  ประจง 
๕๐. นางกมลลักษณ์  พงษ์พรต 
๕๑. นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน 
๕๒. นางสาวสมลักษณ์ โพธิ์ใบ 
๕๓. นางอุทุมพร ธะในสวรรค์ 
๕๔. นางธนิษฐา ปานทิม 
๕๕. นางสาวมยุรา สิทธิ 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตร ี จีราพันธุ์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ พงษ์พรต 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย บุญเจริญ  
๔. อาจารย์มนตรี ใจเยี่ยม 
๕. อาจารย์เกษม ภู่เจริญธรรม 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ 
๗. อาจารย์ถิรายุ ปิ่นทอง   
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ ์ คงดี 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่ิมเอบ พันสด 
๑๐. อาจารย์วัชระ ชัยสงคราม 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์ แนบเนียน 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศรีพูล 
๑๓. อาจารย์ภูริช ยิ้มละมัย 



เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ ผลการประเมินของ กพร. 
 เนื่องด้วยส านักงาน กพร. ได้ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๗ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจ านวน ๒๒๕ คนต่อมหาวิทยาลัย  
ในภาพรวมของการประเมินได้ระดับคะแนน ๓.๕๖๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๓ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินของ
ส านักงาน กพร. อยู่ในระดับ ๒.๒๖ ซึ่งต่ ากว่าในปีที่ผ่านมา นักศึกษาพึงพอใจน้อยถึงเกือบไม่พอใจใน ๒ เรื่อง คือ 
อาจารย์ผู้สอนและการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน นักศึกษาระบุประเด็นความไม่พึงพอใจ คือ การแจ้งข้อมูล
ข่าวสารไม่ชัดเจน อุปกรณ์ทางการศึกษาไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน สถานที่และห้องน้ าไม่สะอาด 
ห้องเรียนไม่เพียงพอ งานทะเบียนบริการไม่ดีและเจ้าหน้าที่ควรสุภาพมากกว่านี้ หลักสูตรควรมีความเหมาะสมกับ
สังคมปัจจุบัน ควรเพิ่มอุปกรณ์ทางการศึกษา หอประชุมควรมีขนาดใหญ่กว่านี้และควรเพ่ิมขนาดห้องเรียน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๑.๒ รับสมัครผู้ประเมินองค์การบริหารส่วนต าบล 
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยท า MOU กับกระทรวงมหาดไทยเรื่องการรับประเมินองค์การบริหารส่วน

ต าบล ในส่วนของคณะฯ ได้รับด าเนินการในอ าเภอลาดยาว ๑๔ แห่ง อ าเภอเก้าเลี้ยว ๕ แห่ง อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
๙ แห่ง อ าเภอหนองขาหย่าง ๒ แห่ง รวม ๓๐ แห่ง คณะฯ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประเมินแห่งละ ๓ คน 
โดยมีค่าตอบแทนที่เป็นราคากลาง ๓๒,๐๐๐ บาท หรือไม่ต่ ากว่าแห่งละ ๓๐,๐๐๐ บาท หักค่าใช้จ่ายให้คณะฯ 
ร้อยละ ๑๐ หรือประมาณ ๓,๐๐๐ บาท หักค่าใช้จ่ายให้มหาวิทยาลัยร้อยละ ๕ หรือประมาณ ๑,๕๐๐ บาท และ
เป็นค่าด าเนินงานในการส ารวจ วิเคราะห์และจัดท ารายงาน ๒๕,๕๐๐ บาท  

ข้อดีของการรับประเมินฯ จะท าให้คณะฯ ได้เข้าไปใกล้ชิดกับชุมชนและมีค่าตอบแทน ผู้ที่สนใจ
สามารถส่งรายชื่อได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณีหรือนางกมลลักษณ์ พงษ์พรต รักษาการหัวหน้าส านักงาน
คณบดี ภายในวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ เกณฑ์การประเมินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 ประธานมอบให้อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ด าเนินการประชุมพิจารณา
เกณฑ์การประเมินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เอกสารหมายเลข 
๒) ซึ่งผ่านการปรับแก้ไขให้เหมาะสมจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๒ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  



 มติที่ประชุม  ด าเนินการพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามรายการประเมิน
แต่ละข้อและปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเสนอเป็น (ร่าง) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข 
๓) เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ และจะประกาศใช้เป็นเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะฯ ในการประชุมเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น
ต้นไป 
 ข้อเสนอแนะ คณบดีขอปรับชื่อเกณฑ์ จาก (ร่าง) เกณฑ์การประเมินตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็น (ร่าง) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑  ปฏิทินวิชาการและการจัดท า มคอ.๓ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงรายละเอียดของปฏิทิน
วิชาการ (เอกสารหมายเลข ๔) ซึ่งเป็นปฏิทินวิชาการประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพ่ือทราบขั้นตอน
กระบวนการในการด าเนินงานของคณะฯ และใช้ควบคู่กับปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย  ปฏิทินวิชาการนี้
สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเวปไซด์ของคณะฯ 
 ส่วนการพิจารณาอนุมัติผลการเรียนขอให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนของนักศึกษาให้ตรงเวลา
เนื่องจากต้องน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ หากเกินก าหนดจะท าให้อนุมัติผลการเรียนไม่
ทันเกิดความเสียหายกับนักศึกษา 
 ในกรณีของ มคอ.๓ คณะฯ ได้จัดท าแบบเอกสารไว้ที่หน้าเวปไซด์ของคณะฯ และส่งเมลล์ให้
คณาจารย์ทุกท่านน าไปใช้เป็นแบบเอกสารมาตรฐานได้  
 มติที่ประชุม  รับทราบและด าเนินการ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา 
 อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้ที่ประชุมพิจารณาคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา (เอกสารหมายเลข ๕) ซึ่งจะน ามาใช้ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะมีการประเมินผล
และปรับปรุงแก้ไข ส่วนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถขอรับแบบเอกสารได้ที่นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น เชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของ
มหาวิทยาลัยในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๖) พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะฯ ใน
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๗) เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ชอนตะวัน อาคาร ๑๕ และ
สโมสรนักศึกษาจะจัดกิจกรรมภายในส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซึ่งจะเป็นการแนะน าอาจารย์ที่ปรึกษากับ
นักศึกษา สาขาวิชาใดสะดวกที่จะพบนักศึกษา ขอให้แจ้งกับนางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน เพ่ือจัดเตรียมสถานที่
และเตรียมความพร้อมหากไม่สะดวกสโมสรนักศึกษาจะจัดหากิจกรรมอื่นทดแทน 
 และจากการประชุมอนุกิจการนักศึกษามีผลการคัดเลือกต่างๆ ดังนี้ การคัดเลือกแม่ผู้เป็น
แบบอย่างที่ด ีคณาจารย์ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ อาจารย์ยุวดี ทองอ่อน บุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ นางชลอ บุญ
เพียร ส่วนแม่ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษาอยู่ระหว่างการคัดเลือกและยังสามารถเสนอชื่อได้ 
 การคัดเลือกผู้แต่งกายด้วยผ้าไทย ได้แก่ ดร.ศรัณยา เพ่งผล 
 การคัดเลือกผู้ใช้เลขไทยในทุกโอกาส ได้แก่ อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ 



 ประธานเสนอจัดท าเสื้อสีขาวปักสัญลักษณ์ของคณะ เพ่ือใส่ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของ
คณะฯ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ราคาตัวละ ๒๕๐ บาท โดยคณะฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ตัวละ 
๑๐๐ บาทและคณาจารย์จ่ายเพ่ิม ๑๕๐ บาท แจ้งชื่อและขนาดได้ท่ีนางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบตามคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เห็นชอบการจัดท าเสื้อคณะฯ และ
ด าเนินการตามเอกสารการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 ๕.๒ การสรรหาผู้แทนคณาจารย์ประจ าภาควิชาเป็นกรรมการประจ าคณะชุดใหม่ 
 ประธานแจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการประจ าคณะชุดเดิมจะหมดวาระลงในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะฯ จึงต้องท าการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนผู้แทนคณาจารย์ประจ าภาควิชาเป็นคณะกรรมการ
ประจ าคณะชุดใหม่ในการประชุมครั้งนี้ โดยสรรหาด้วยวิธีการลงคะแนนลับและนับคะแนนเปิดเผย เมื่อลงคะแนน
แล้วมีการรวบรวมและขานผลการลงคะแนนต่อที่ประชุม โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลงคะแนน ๑๐ ท่าน และภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมลงคะแนน ๓๙ ท่าน รวมทั้งสิ้น ๔๙ ท่าน  

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ และผลการสรรหาผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .
สุรชัย บุญเจริญ อาจารย์จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม ผลการสรรหาผู้แทน
คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ อาจารย์จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล  

หลังจากการสรรหาผู้แทนคณาจารย์ประจ าภาควิชาแล้ว คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชาและ
ผู้แทนคณาจารย์จะคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๕ ท่านเป็นคณะกรรมการประจ าคณะฯ ต่อไป 
 มติที่ประชุม เห็นชอบผลการสรรหาผู้แทนคณาจารย์ประจ าภาควิชาเป็นกรรมการประจ า
คณะชุดใหม่   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น 

 
      (นางสาวมยุรา สิทธิ) 

         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน) 
             คณบดี 
          ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 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 



เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑ I-Tune Workshop 

 ผู้เชี่ยวชาญด้าน Instructional Design จากบริษัทแอปเปิล จะมาให้ความรู้ด้านการออกแบบ
การเรียนรู้และพ้ืนฐานการจัดท 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 ครั้งท่ี 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 จะจัดไปศึกษาดูงาน
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 และหลังจากจัดท า มคอ.๗ แล้วในก าหนดการมีการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมประเมิน มคอ.๗ 
จึงขอเชิญอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมรับฟังการประเมินในครั้งนี้ 
 มติที่ประชุม รับทราบก าหนดการตามเอกสารหมายเลข ๒ และประธานขอให้ผู้ที่จะไปศึกษาดู
งานลงชื่อได้ที่ห้องส านักงานคณบดีเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 
 ๔.๒ สรุปผลการจัดงานเปิดบ้านเทคโนโลยี 
 ประธานได้สรุปงานเปิดบ้านเทคโนโลยี (เอกสารหมายเลข ๓) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓-๔ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ มีผู้เข้าร่วมงานจ านวน ๗๑๑ คน จาก ๒๗ โรงเรียน ผลประเมินความพึงพอใจจากผู้มาร่วมงาน
อยู่ในระดับ ๔.๓๘ สาขาวิชาที่นักเรียนมีความสนใจศึกษาต่อมากที่สุดคือ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ร้อยละ ๒๕.๑๘ 
ในปีนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกจึงยังมีข้อบกพร่องหลายเรื่อง ในการจัดงานครั้งต่อไปจะมีการวางแผนจัดเตรียมงาน
และประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึนกว่านี้  
 มติที่ประชุม รับทราบ 



ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑  แผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ 
 ประธานได้แจ้งในท่ีประชุมว่าจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะฯ จะยังคงวิสัยทัศน์เดิม
ไว้ แต่จะด าเนินการให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ (เอกสารหมายเลข ๔) 
และช่วยกันวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อคณะฯ  
 มติที่ประชุม ที่ประชุมได้แสดงความเห็นว่าคณะมีจุดแข็งด้านบุคลากรที่มีองค์ความรู้หลากหลาย 
อาจารย์มีคุณวุฒิที่เหมาะสม 
 จุดอ่อน ที่ประชุมเห็นว่าคณะฯ ยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน งบประมาณที่ได้รับน้อยกว่าความ
จ าเป็นที่คณะฯ หรือสาขาต้องการ เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ทันสมัย ภาพพจน์และคุณภาพของนักศึกษา
ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ  
 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 (เอกสาร
หมายเลข ๖) ขอให้น าเอกสารกลับไปพิจารณาหากมีข้อเพ่ิมเติมแก้ไขสามารถน าส่งที่ห้องส านักงานคณบดีภายใน
สิ้นเดือนมิถุนายนนี้เพื่อน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาต่อไป 
 มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการและด าเนินการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ จะ
เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับแผนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประเมิน 

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

สัมภาษณ์กับสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จึงขอให้สาขาวิชาดังกล่าวเตรียมความพร้อมส าหรับการสัมภาษณ์ด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
๖.๒ ความรู้เรื่องการลงทุนกับธนาคารกรุงไทย 
เจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มาให้ความรู้ ค าแนะน า

เรื่องการลงทุน การวางแผนด้านภาษีเงินได้ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๑๐ น 
 

      (นางสาวมยุรา สิทธิ) 
         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน) 
             คณบดี 
          ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 



(ร่าง) เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
รายการประเมิน น้ าหนัก ระดับคะแนน รายละเอียด หัวข้อที่ใช้ประเมิน 

1.  ภาระงาน 
ความหมาย : ปริมาณภาระ
ง า น ต า ม เ ก ณ ฑ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย  
 

0.20 ต้องแก้ไข 
(ระดับคะแนน 1) 

มีภาระงานน้อยกว่า 35 ภาระงาน     

   

   

   

   

   
 

พอใช้ 
(ระดับคะแนน 2) 

มีภาระงาน 35 ภาระงาน 

ด ี
(ระดับคะแนน 3) 

มีภาระงาน 35 ภาระงานข้ึนไป 

ดีมาก 
(ระดับคะแนน 4) 

มีผลงานเชิงประจักษ์ในการจัดท าผลิตภัณฑ์ของ
สาขา 

ดีเด่น 
(ระดับคะแนน 5) 

ประสบความส าเร็จในการสร้างรายได้หรือบริการ
วิชาการ 

2.  คุณภาพภาระงานสอน 
ความหมาย  : เ ข้ า ส อน
ครบถ้วนทุกรายวิชาท่ีสอนมี
การพัฒนาสื่อประกอบการ
ส อ น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง
รับผิดชอบและเตรียมการ
สอนทุกครั้งท่ีเข้าสอน 

0.40 
 

ต้องแก้ไข 
(ระดับคะแนน 1) 

ส่ง มคอ.3 มคอ.5 ผลการเรียนตามก าหนดเวลาครบ
ทุกวิชา 

 

 พอใช้ 
(ระดับคะแนน 2) 

ส่ง มคอ.3  มคอ.5 ผลการเรียนตามก าหนดเวลา 
ครบทุกวิชาและสอดคล้องกับ มคอ.2 

 

 ด ี
(ระดับคะแนน 3) 

มีเอกสารประกอบการสอน 1 รายวิชาหรือน า
นักศึกษาเข้าแข่งขันเพื่อพัฒนานักศึกษาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ 

 

  ดีมาก 
(ระดับคะแนน 4) 

นอกเหนือจากระดับ 3 น าเสนอวิธีการสอนแบบมี
นักศึกษาเป็นศูนย์กลางต่อคณาจารย์ในคณะ (KM) 
หรือนักศึกษาเข้าแข่งขันได้รับรางวัลในระดับภูมิภาค 

 

  ดีเด่น 
(ระดับคะแนน 5) 

วิธีการสอนที่น าเสนอได้รับการลงคะแนน Best 
practice หรือนักศึกษาเข้าแข่งขันได้รับรางวัลใน
ระดับชาติ 

 

3.  คุณภาพภาระงาน
เฉพาะด้านการวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือ ต ารา
ความหมาย : มีผลงานด้าน
การวิจัยที่มีคณุภาพและ
ปริมาณตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

0.10 ต้องแก้ไข 
(ระดับคะแนน 1) 

อาจารย์ 
- ภายใน 3 ปี ไม่มีผลงานวิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
- ภายใน 1 ปี ไม่มีผลงานวิจัย 
รองศาสตราจารย์ 
- ภายใน 1 ปี ไม่มีผลงานวิจัย 

 

  พอใช้ 
(ระดับคะแนน 2) 

อาจารย์ 
- ภายใน 3 ปี มีงานวิจัยร่วมกับผู้อื่น แต่รวมแล้วไม่
ถึง 100 เปอร์เซนต์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
- มีผลงานวิจัย 1 เรื่องภายใน 2 ปี 
รองศาสตราจารย์ 
- มีผลงานวิจัยปีละ 1 เรื่อง และมีการพิมพ์เผยแพร่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารหมายเลข ๒ 



     

รายการประเมิน น้ าหนัก ระดับคะแนน รายละเอียด หัวข้อที่ใช้ประเมิน 
3.  คุณภาพภาระงาน
เฉพาะด้านการวิจัย งาน
สร้างสรรค์ หรือ ต ารา
ความหมาย : มีผลงานด้าน
การวิจัยที่มีคณุภาพและ
ปริมาณตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ต่อ) 

 ด ี
(ระดับคะแนน 3) 

อาจารย์ 
- มีผลงานการวิจัย 1 เรื่อง ภายใน 3 ปี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
- มีผลงานวิจัย 1 เรื่องภายใน 2 ปี หรือมีการพิมพ์
เผยแพร่ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
รองศาสตราจารย์ 
- มีผลงานวิจัยปีละ 1 เรื่อง และมีการพิมพ์เผยแพร่
ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

 

  ดีมาก 
(ระดับคะแนน 4) 

อาจารย์ 
- มีผลงานการวิจัยมากกว่า 1 เรื่อง ภายใน 3 ปี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
- มีผลงานวิจัยมากกว่าปีละ 1 เรื่อง หรือมีการพิมพ์
เผยแพร่ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดมากกว่า 1 เรื่อง 
รองศาสตราจารย์ 
- มีผลงานการวิจัยมากกว่าปีละ 1 เรื่อง และมีการ
พิมพ์เผยแพร่ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดมากกว่า 2 เรื่อง 

 

  ดีเด่น 
(ระดับคะแนน 5) 

อาจารย์ 
- มีผลงานวิจัยมากกว่า 1 เรื่อง ภายใน 3 ปี ผลงาน
การวิจัยได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ อย่างน้อย 1 
เรื่อง หรือได้รับรางวัลวิจัยหรือนักวิจัยระดับชาติ-
นานาชาติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
- มีผลงานวิจัยมากกว่าปีละ 1 เรื่อง และพิมพ์
เผยแพร่ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดและผลงานวิจัยได้
ตีพิมพ์ระดับชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือได้รับรางวับ
การวิจัยหรือนักวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ 
รองศาสตราจารย์ 
- มีผลงานการวิจัยมากกว่าปีละ 1 เรื่อง และพิมพ์
เผยแพร่ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดและผลงานวิจัยได้
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง หรือได้รับ
รางวัลการวิจัย หรือนักวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

4.  ภาระงานด้านการบริการ
วิชาการ 
ความหมาย : ภาระงานตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 
 

0.10 ต้องแก้ไข 
(ระดับคะแนน 1) 

ไม่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของสาขาหรือ
คณะ 

 

พอใช้ 
(ระดับคะแนน 2) 

มีการบริการวิชาการอย่างน้อย 1 รายวิชา 

ด ี
(ระดับคะแนน 3) 

มีการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอนอย่างน้อย 1 รายวิชาในหลักสูตร 

ดีมาก 
(ระดับคะแนน 4) 

มีการบริการวิชาการ ที่บูรณาการกับการเรียนการ
สอนอย่างน้อย 1 รายวิชาของตนเอง   

ดีเด่น 
(ระดับคะแนน 5) 

มีการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือบูรณาการงาน
บริการวิชาการมากกว่า 1 เรื่อง  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการประเมิน น้ าหนัก ระดับคะแนน รายละเอียด หัวข้อที่ใช้ประเมิน 
5. การพัฒนาตนเอง การมี
ส่วนร่วมและภาระงานอื่น  ๆ

0.20 ต้องแก้ไข 
(ระดับคะแนน 1) 

-  

  พอใช้ 
(ระดับคะแนน 2) 

- 

  ด ี
(ระดับคะแนน 3) 

- 

  ดีมาก 
(ระดับคะแนน 4) 

- 

  ดีเด่น 
(ระดับคะแนน 5) 

-  



(ร่าง) เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รายการประเมิน น้ าหนัก ระดับคะแนน รายละเอียด หมายเหตุ 
1.  ภาระงาน 
ความหมาย : ปริมาณ
ภาระงานตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย 

0.20 ต้องแก้ไข 
(ระดับคะแนน 1) 

มีภาระงานสอนน้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนดมากกว่า 4 คาบ และ
มีภาระงานน้อยกว่า 35 ภาระงาน 

 

 พอใช้ 
(ระดับคะแนน 2) 

มีภาระงานสอนน้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่เกิน 4 คาบ และมี
ภาระงาน 35 ภาระงาน 

 

  ด ี
(ระดับคะแนน 3) 

มีภาระงานสอนเท่ากับมหาวิทยาลัยก าหนดและมีภาระงาน 35 
ภาระงานข้ึนไป 

ยกเว้นภาระงานสอน
ของสาขามีไมเ่พียงพอ 
ให้อนุโลมดูแต่ภาระงาน
สอนภาพรวม 

  ดีมาก 
(ระดับคะแนน 4) 

มีภาระงานสอนมากกว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนด มากกว่า 4 คาบ 
หรือด าเนินการโครงการสร้างรายได้แก่สาขาหรือคณะ 

 

  ดีเด่น 
(ระดับคะแนน 5) 

มีภาระงานสอนไม่น้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยก าหนดและด าเนินการ
โครงการสร้างรายได้แก่สาขาหรือคณะ เฉลี่ย 1 โครงการ/คน 

 

2.  คุณภาพภาระงาน
สอน 
ความหมาย : เข้าสอน
ครบถ้วนทุกรายวิชาที่
สอนมี การพัฒนาสื่ อ
ประกอบการสอนอย่าง
ต่อเนื่องรับผิดชอบและ
เตรียมการสอนทุกครั้งที่
เข้าสอน 

0.40 
 

ต้องแก้ไข 
(ระดับคะแนน 1) 

ส่ง มคอ.3 มคอ.5 และผลการเรียนตามก าหนดเวลาครบทุกวิชา  

 พอใช้ 
(ระดับคะแนน 2) 

ส่ง มคอ.3  มคอ.5 และผลการเรียนตามก าหนดเวลา ครบทุกวิชา
และสอดคล้องกับ มคอ.2 

 

 ด ี
(ระดับคะแนน 3) 

มีหลักฐานการสอนและการประเมินผลตามที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ทุก
รายวิชา  

 

 ดีมาก 
(ระดับคะแนน 4) 

- ผลิตสื่อการสอนของตนเอง เช่น เอกสารประกอบการสอน, ต ารา, 
หนังสือท่ีผ่านการ peer review, Ibook, Ebook หรือ 
- เป็นผู้ควบคุมโครงการที่นักศึกษาเข้าแข่งขันทางวิชาการและได้รับ
รางวัลระดับภูมิภาค หรือ 
- น าเสนอวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการสอน
ต่อบุคลากรในคณะหรือมหาวิทยาลัย 

-  สื่อการสอนใช้
ประเมินได้ 1 ปี 
การศึกษา  
-  โครงการแข่งขัน
ใช้ได้ 1 ภาค
การศึกษา 

  ดีเด่น 
(ระดับคะแนน 5) 

- เผยแพร่หรือจัดจ าหน่ายสื่อการสอนที่ผลิตขึ้นในระดับ 4 เพื่อ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
- วิธีการสอนที่น าเสนอให้รับการลงคะแนนให้เป็น Best practice  
- เป็นผู้ควบคุมโครงการเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ผู้ควบคุมโครงการเข้า
แข่งขันไม่เกิน 3 คน/
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

เอกสารหมายเลข ๓ 



รายการประเมิน น้ าหนัก ระดับคะแนน รายละเอียด หมายเหตุ 
3.  คุณภาพภาระงาน
เฉพาะด้านการวิจัย 
งานสร้างสรรค์  
ความหมาย : มีผลงาน
ด้านการวิจัยทีม่ีคุณภาพ
และปรมิาณตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

0.10 ต้องแก้ไข 
(ระดับคะแนน 1) 

อาจารย์ 
- ภายใน 3 ปี ไม่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
- ภายใน 1 ปี ไม่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
รองศาสตราจารย์ 
- ภายใน 1 ปี ไม่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 

 พอใช้ 
(ระดับคะแนน 2) 

อาจารย์ 
- ภายใน 3 ปี มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ร่วมกับผู้อื่น แต่รวมแล้ว
ไม่ถึง 100 เปอร์เซนต์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
- มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือตีพิมพ์ 1 เรื่องภายใน 2 ปี 
รองศาสตราจารย์ 
- มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ปีละ 1 เรื่อง และมีการพิมพ์
เผยแพร่ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

 

  ด ี
(ระดับคะแนน 3) 

อาจารย์ 
- มีผลงานการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 1 เรื่อง ภายใน 3 ปี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
- มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 1 เรื่องภายใน 1 ปี หรือมีการ
พิมพ์เผยแพร่ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 1 เรื่อง 
รองศาสตราจารย์ 
- มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ปีละ 1 เรื่อง และมีการพิมพ์
เผยแพร่ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

 

  ดีมาก 
(ระดับคะแนน 4) 

อาจารย์ 
- มีผลงานการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มากกว่า 1 เรื่อง ภายใน 3 ปี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
- มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  หรือมีการพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดมากกว่า 1 
เรื่อง/ปี 
รองศาสตราจารย์ 
- มีผลงานการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มากกว่าปีละ 1 เรื่อง และมี
การพิมพ์เผยแพร่ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดมากกว่า 2 เรื่อง 

 

  ดีเด่น 
(ระดับคะแนน 5) 

อาจารย์ 
- มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มากกว่า 1 เรื่อง ภายใน 3 ปี 
ผลงานการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการตีพิมพ์ระดับชาติ อย่าง
น้อย 1 เรื่อง หรือได้รับรางวัลวิจัยหรือนักวิจัยระดับชาติ-นานาชาติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
- มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มากกว่าปีละ 1 เรื่อง และพิมพ์
เผยแพร่ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด และผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ได้ตีพิมพ์ระดับชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือได้รับรางวัลการวิจัยหรือ
นักวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ 
รองศาสตราจารย์ 
- มีผลงานการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มากกว่าปีละ 1 เรื่อง และ
พิมพ์เผยแพร่ตามที่  ก .พ.อ. ก าหนดและผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ได้ตีพิมพ์ระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือได้รับ
รางวัลการวิจัย หรือนักวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

รายการประเมิน น้ าหนัก ระดับคะแนน รายละเอียด หมายเหตุ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.  ภาระงานด้านการ
บริการวิชาการ 
ความหมาย : ภาระงาน
ต า ม ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัย 
 

0.10 ต้องแก้ไข 
(ระดับคะแนน 1) 

ไม่มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการของสาขาหรือคณะ  

พอใช้ 
(ระดับคะแนน 2) 

มีการบริการวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง 

ด ี
(ระดับคะแนน 3) 

มีการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 
รายวิชาในหลักสูตร 

ดีมาก 
(ระดับคะแนน 4) 

มีการบริการวิชาการ ที่บูรณาการกับการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 
รายวิชาของตนเอง   

ดีเด่น 
(ระดับคะแนน 5) 

มีการบูรณาการงานวิจัยและบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
ของตนเองอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือบูรณาการงานวิจัยหรือบริการ
วิชาการกับการเรียนการอสนในหลักสูตร เฉลี่ย 1 เรื่อง/คน  

5. การพัฒนาตนเอง การ
มีส่วนร่วมและภาระงาน
อื่น  ๆ

0.20 ต้องแก้ไข 
(ระดับคะแนน 1) 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองที่สาขาหรือคณะจัด และมีส่วนร่วมใน
การท างานตามค าสั่งของคณะ น้อยกว่าร้อยละ 30 

 

 พอใช้ 
(ระดับคะแนน 2) 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองที่สาขาหรือคณะจัด และมีส่วนร่วมใน
การท างานตามค าสั่งของคณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

  ด ี
(ระดับคะแนน 3) 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองที่สาขาหรือคณ ะจัด และมีส่วนร่วมใน
การท างานตามค าสั่งของคณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

  ดีมาก 
(ระดับคะแนน 4) 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองที่สาขาหรือคณะจัด และมีส่วนร่วมใน
การท างานตามค าสั่งของคณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  ดีเด่น 
(ระดับคะแนน 5) 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองที่สาขาหรือคณะจัด และมีส่วนร่วมใน
การท างานตามค าสั่งของคณะ ร้อยละ 100 

 



 

ประกาศคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
เร่ือง ปฏิทินวชิาการ 

ประจ าภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทางวิชาการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประจ าภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะ
เทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรมจึงก าหนดปฏิทินวชิาการ ดงัต่อไปน้ี 

วนั/เดือน/ปี กจิกรรม หน่วยงาน/
ผู้รับผดิชอบ 

พ. ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๘ ประชุมคณาจารยค์ณะ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 

ส านกังานคณบดี 

ประชุมพิจารณา มคอ. ๕ ภาคการศึกษา ๒/
๒๕๕๗ 

คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

อ. ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ อาจารยผ์ูส้อนส่งมคอ. ๓ ภาคการศึกษา ๑/
๒๕๕๘ ถึงสาขาวชิา 

อาจารยผ์ูส้อน 

จ. ๓  สิงหาคม ๒๕๕๘ เปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ http://ait.nsru.ac.th 
สาขาวชิาส่งรายงานสรุปหรือผลการ
ประชุม มคอ. ๓ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 
ถึงคณะ 

สาขาวชิา 

พ. ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ประชุมพิจารณา มคอ. ๓ ภาคการศึกษา ๑/
๒๕๕๘ 

คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

พ. ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ หยดุวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
นางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 

http://ait.nsru.ac.th 

จ.๒๑-ศ.๒๕ กนัยายน ๒๕๕๘ สอบกลางภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ อาจารยผ์ูส้อน 
พฤ. ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ หยดุวนัปิยมหาราช http://ait.nsru.ac.th 

จ. ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สอนชดเชยวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 

อาจารยผ์ูส้อน 

เอกสารหมายเลข ๔ 

http://ait.nsru.ac.th/
http://ait.nsru.ac.th/
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL7xqbeM6cYCFdeRjgodnp0LfQ&url=http://siamuniform.blogspot.com/2013/01/uniform-with-law.html&ei=QJesVb7RGNejugSeu67oBw&bvm=bv.98197061,d.c2E&psig=AFQjCNF4wgBpNvUFluFdHxOD7BnzQA9GXg&ust=1437460663428064


วนั/เดือน/ปี กจิกรรม หน่วยงาน/
ผู้รับผดิชอบ 

อ. ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สอนชดเชยวนัปิยมหาราช อาจารยผ์ูส้อน 
อ. ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อาจ ารย์ผู ้ส อน ส่ งข้อสอบปลายภาค

การศึกษา ๑/๒๕๕๘ ถึงคณะ 
อาจารยผ์ูส้อน 

พ. ๒๕ พฤศจิกายน –  
ศ. ๔ ธนัวาคม 

๒๕๕๘ สอบปลายภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ อาจารยผ์ูส้อน 

อ. ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๘ อาจารยผ์ูส้อนส่งผลการเรียนถึงคณะ 
(เฉพาะผูท่ี้จบ) 

อาจารยผ์ูส้อน 

พฤ. ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ประชุมพิจารณาอนุมติัผลการเรียน (เฉพาะ
ผูท่ี้จบ) 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

พ. ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๕๘ อาจารยผ์ูส้อนส่งผลการเรียนถึงคณะ (ผูท่ี้
ยงัไม่จบ) 

อาจารยผ์ูส้อน 

ศ. ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ประชุมพิจารณาอนุมติัผลการเรียน (ผูท่ี้ยงั
ไม่จบ) 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

จ. ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๕๘ อาจารยผ์ูส้อนส่งมคอ. ๕ ภาคการศึกษา ๑/
๒๕๕๘ ถึงสาขาวชิา 

อาจารยผ์ูส้อน 

จ. ๔ มกราคม ๒๕๕๙ เปิดภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ http://ait.nsru.ac.th 
สาขาวชิาส่งรายงานสรุปหรือผลการ

ประชุม มคอ. ๕ ภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 
ถึงคณะ 

สาขาวชิา 

พ. ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ประชุมพิจารณา มคอ. ๕ ภาคการศึกษา ๑/
๒๕๕๘ 

คณะกรรมการ
บริหารคณะ 

 

 ประกาศ   ณ   วนัท่ี   ๒๐   กรกฎาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๘ 

 

      (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จงดี  ศรีนพรัตน์วฒัน) 

     คณบดีคณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

 
 
 

http://ait.nsru.ac.th/
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