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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๘ 
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ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
--------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์นัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ รองคณบดี กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ รองคณบดี กรรมการ 
๔. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น รองคณบดี กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม หัวหน้าภาควิชา กรรมการ 
๖. อาจารย์ทรงศักดิ์   มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๗. อาจารย์มาศสกุล  ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๘. ดร.ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ  
๙. อาจารย์กรรณิการ์  มิ่งเมือง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ปิยลาภ  มานะกิจ หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๑. อาจารย์ชัชชัย  เขื่อนธรรม หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต ค าชมภู หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๓. อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๔. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๕. อาจารย์ชื่นจิต  พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กรรมการ 
๑๗. นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี เลขานุการ 
๑๘. อาจารย์ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์ (แทน) หัวหน้าสาขาวิชา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม อาจารย์ 
๒.  อาจารย์สุจิตรา อยู่หนู อาจารย์ 
๓. อาจารย์ปฐมพงค์ จิโน อาจารย์ 
๔. นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตต ิ ก าแพงเศรษฐ หัวหน้าภาควิชา ติดภารกิจ 
๒.  อาจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา ติดภารกิจ 
๓.  อาจารย์เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชา ติดภารกิจ 

 

 
 



เริ่มประชุมเวลา ๙.๑๕ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ 
๑.๑ ติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปี ๒๕๕๘ 
ประธานได้มอบให้นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ ประจ าปี ๒๕๕๘ ซึ่งแต่ละสาขาวิชาได้รับบันทึกข้อความให้จัดส่งเอกสาร โดยกิจกรรมที่
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนกิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการและยัง
ไม่ด าเนินการ ให้ส่งภายใน ๒ สัปดาห์หลังด าเนินการเสร็จสิ้น 

หากสาขาวิชาใดมีข้อทักท้วงหรือต้องการข้อมูลใดๆ สามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายแผน 
มติที่ประชุม รับทราบและด าเนินการ 
๑.๒ การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจ าคณะ 
เนื่องด้วยคณะกรรมการประจ าคณะชุดเดิมหมดวาระลงในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะจึง

ท าการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการประจ าคณะชุดใหม่ โดยกรรมการในส่วนผู้แทนคณาจารย์ประจ า
ภาควิชามกีารลงคะแนนในคราวประชุมข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์อัตราจ้าง ครั้งที่ 
๕/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผลการลงคะแนนผู้แทนคณาจารย์ภาควิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แก่ อาจารย์จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล และผู้แทนคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์  

คณะกรรมการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕ (๑, ๒, ๓, ๔) ได้ประชุมร่วมกันในวันพุธที่ ๒๒ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๕ ท่าน เพ่ือเสนอให้อธิการบดีแต่งตั้งดัง
รายชื่อต่อไปนี้ ๑) คุณวิรัช ตั้งประดิษฐ์ ๒) ดร.ประกิจ ณรงค์ตะณุพล ๓) คุณคมกฤชช์ ธรรมรัตนกุล ๔) คุณชินกร 
เกรียงยะกุล และ ๕) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป แก้วเหล็ก 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่  ๖/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๒ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)  
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้ 
  หน้า ๔  ประเด็นที่ ๓  จาก ผ่านการฝึกอบรมเตรียมสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๔๕ ชัว่โมง 
     เป็น ผ่านการฝึกอบรมเตรียมสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๓๐ ชัว่โมง 
   ประเด็นที่ ๔  จาก แผนการเรียน ก าหนด ๑ หน่วยกิต (๖๐) กรณีฝึกประสบการณ์ 
วิชาชีพก าหนดอย่างน้อย ๓๐๐ ชั่วโมง เป็น แผนการเรียน กรณีฝึกประสบการณ ์วิชาชีพก าหนด ๑ หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า ๖๐ ชั่วโมง 

ประเด็นที่ ๕ เพ่ิมข้อความ “ถ้าไม่จ าเป็น” ท้ายประโยค 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ ผลการพิจารณาเป็นมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของ นางสาวปัณฑารีย์ แต้ประยูร 
  ประธานได้สอบถาม อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ถึงผลการพิจารณา  



ซึ่งสาขาเกษตรศาสตร์มีมติไม่รับเป็นมหาวิทยาลัยต้นสังกัด เนื่องจากปัจจุบันมีอาจารย์จบการศึกษาในสาขาการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช จ านวน ๒ คน จึงต้องการอาจารย์ผู้สอนที่จบการศึกษาในสาขาอ่ืนๆ 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมทราบถึงรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๒) ซึ่งยังมีกิจกรรมที่ยังไม่ด าเนินการอีก ๗ กิจรรม ให้เร่งด าเนินการจัด
กิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้น 

มติที่ประชุม   รับทราบผลการรายงานการเบิกจ่าย และเร่งด าเนินการในกิจกรรมที่ยังไม่
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ แต่งตั้งทีมประชาสัมพันธ์ของคณะ 
 ประธานเสนอว่าเนื่องด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คณะมีนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์ที่หวัง
ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จตามเป้าหมายจึงขอเสนอให้อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม 
รับผิดชอบด าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์และควรมีตัวแทนจากทุกสาขาวิชาร่วมด าเนินงาน ขอให้ที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสม 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบในหลักการ และเสนอให้มีการจัดตั้งทีมงานด้านต่างๆ เช่น การวิจัย
และบริการวิชาการ การประชาสัมพันธ์คณะและสาขา โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบก ากับ
ดูแลเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ปรากฏในโครงสร้าง ซึ่งจะมีการก าหนดรายละเอียดที่ชัดเจนส าหรับจัดท าแผนการ
ด าเนินการอีกครั้ง 
  ๕.๒ สรุปเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาสรุปเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข ๓) 
ซึ่งผ่านการปรับแก้ไขให้เหมาะสมจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้ความส าคัญกับด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเป็นอันดับแรก 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบตามเกณฑ์และให้ เผยแพร่ ในที่ประชุมข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์อัตราจ้าง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ในเดือนกันยายน และประกาศใช้เป็นเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๕.๓ การก ากับติดตามการด าเนินงาน มคอ.๓ ของหลักสูตร 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้ทุกสาขาวิชารายงานสรุปการ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา มคอ.๓ ประจ าภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘ โดยทุกหลักสูตรรายงานผล ดังนี้ 
 ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เปิดสอน ๓๐ รายวิชา ด าเนินการแล้ว
เสร็จ ๒๗ รายวิชา ยังไม่แล้วเสร็จ ๓ รายวิชา 
 ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เปิดสอน ๑๖ 
รายวิชา ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๖ รายวิชา  
 ๓. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม เปิดสอน ๒๑ รายวิชา 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ๒๑ รายวิชา  
 ๔. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เปิดสอน           
๑๙ รายวิชา ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๘ รายวิชา ยังไม่แล้วเสร็จ ๑ รายวิชา 



 ๕. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ เปิดสอน ๔๓ รายวิชา ด าเนินการแล้วเสร็จ ๔๓
รายวิชา 
 ๖. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) เปิดสอน ๑๐ 
รายวิชา ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ รายวิชา 
 ๗. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน เปิดสอน ๒๐ รายวิชา 
ด าเนินการแล้วเสร็จ ๒๐ รายวิชา 
 ๘. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
เปิดสอน ๘ รายวิชา ด าเนินการแล้วเสร็จ ๘ รายวิชา 
 ๙. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต เปิดสอน      
๒๘ รายวิชา ด าเนินการแล้วเสร็จ ๒๘ รายวิชา 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบตามการรายงานและให้บางหลักสูตรแก้ไขบางกรณีให้ถูกต้องตาม
แบบฟอร์ม ตรวจสอบการลงชื่อของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและน าส่งให้คณะภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 
 ๕.๔ ร่างโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของสาขาวิชา 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาร่างโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ
สาขาวิชา (เอกสารหมายเลข ๔) เพ่ือน าไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการของสาขา 
 ประธานเสนอให้สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิศวกรรมพลังงานและวิศวกรรมการ
จัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม จัดท าโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน เนื่องจากมีลักษณะกิจกรรม การด าเนินงาน
และผู้รับผิดชอบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะท าให้การด าเนินการจัดกิจกรรม การเบิกจ่าย และการติดตาม
ประเมินผลไม่ยุ่งยาก ซ้ าซ้อน 
 มติที่ประชุม   ร่วมกันพิจารณาแต่ละโครงการ/กิจกรรมตามเป้าประสงค์และกลยุทธ์ของ
สาขาวิชาและมีมติให้ปรับเปลี่ยน ดังนี้ 
 ๑) กิจกรรมนิเทศนักศึกษา สาขาวิศวกรรมพลังงาน ให้ย้ายกิจกรรมไปเบิกจ่ายงบประมาณจาก
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๒) กิจกรรมด้านการศึกษาดูงาน ให้ด าเนินการตามเป้าประสงค์ G๘ บัณฑิตมีมาตรฐานระดับ
สากลตามอัตลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF และกลยุทธ์ S๗ ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู่มาตรฐานสากลตามอัต
ลักษณ์/กรอบมาตรฐาน TQF 
 ๓) กิจกรรมด้านงานวิจัย บริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วม
แข่งขันและน าเสนอผลงานของนักศึกษา การพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ การซ่อมครุภัณฑ์ การปรับภูมิ
ทัศน์ต่างๆ ให้ด าเนินการให้ภาพรวมของคณะ 
 ๔) กิจกรรมอ่ืนๆ ยังคงไว้เป็นกิจกรรมของสาขาวิชา ส่วนสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ขอน าขอ
เสนอของประธานไปพิจารณาและจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
 ข้อเสนอแนะ นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี ได้เสนอว่าให้แต่ละ
สาขาไปจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ เพ่ือน ามาจัดท าร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๒๕๕๙ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ประธานแจ้งให้สาขาวิชาปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจรรมตามมติที่ประชุมและน าค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๙ มาประชุมเพ่ือสรุปรายละเอียดต่างๆ ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๓.๓๐ น.  

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๐ น. 



 
 

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



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
---------------------------------------------------------- ----------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธาน
กรรมการ 

๒. อาจารย์นัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ รองคณบดี กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ รองคณบดี กรรมการ 
๔. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น รองคณบดี กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม หัวหน้าภาควิชา กรรมการ 
๖. อาจารย์ทรงศักดิ์   มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๗. อาจารย์มาศสกุล  ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๘. ดร.ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ  
๙. อาจารย์กรรณิการ์  มิ่งเมือง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ  
๑๐. อาจารย์ชัชชัย  เขื่อนธรรม หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๑. อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๒. อาจารย์เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๓. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๔. อาจารย์ชื่นจิต  พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กรรมการ 
๑๖. นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี เลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตต ิ ก าแพงเศรษฐ หัวหน้าภาควิชา ติดภารกิจ 
๒.  อาจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา ติดภารกิจ 
๓.  อาจารย์ปิยลาภ  มานะกิจ หัวหน้าสาขาวิชา ติดภารกิจ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต ค าชมภู หัวหน้าสาขาวิชา ติดภารกิจ 
 

 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๙.๑๕ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๑ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)  
  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ เกณฑ์การประเมินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (เอกสารหมายเลข ๒) 
เพ่ือน าเกณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เสนอต่อที่ประชุมข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์อัตราจ้าง 
 มติที่ประชุม ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ฯ ในแต่ละรายละเอียดของรายการประเมิน ปรับให้
เหมาะสมและครบถ้วนตามบริบท (เอกสารหมายเลข ๓) เพ่ือน าเสนอต่อไป 
 ข้อเสนอแนะ เห็นควรเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๔.๑ ปฏิทินวิชาการและการจัดท า มคอ.๓ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้น าเสนอปฏิทินวิชาการ 
ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๔) ต่อที่ประชุม เพ่ือใช้ควบคู่กับปฏิทินวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเป็นการก ากับติดตามการปฏิบัติงาน และมีก าหนดการพิจารณา มคอ.๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ โดย
คณะกรรมการบริหารคณะ ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม   รับทราบและด าเนินการตามปฏิทินวิชาการ ส่วนปฏิทินวิชาการระดับ
หลักสูตรให้แต่ละหลักสูตรพิจารณาก าหนดให้สอดคล้องกับคณะฯ หรือมหาวิทยาลัย กรณีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
จะก าหนดในรอบปฏิทินวิชาการ ประจ าภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ สรุปการแก้ไขหลักสูตร มคอ.๒ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้ขอให้ที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณาปรับแก้ไขหลักสูตร มคอ.๒ ดังนี้ 
 ประเด็นที่ ๑ ในภาพรวมของคณะ 
 ข้อ ๑) ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตรให้รวมเป็นข้อเดียวกัน 
 ข้อ ๒) วัตถุประสงค์ 

ประเด็นที่ ๒ รายวิชาปฏิบัติการ ก าหนด ๑ หน่วยกิต ๒ ชั่วโมง (๐-๒-๑) 



ประเด็นที่ ๓ เตรียมสหกิจศึกษา ตัดออกจากแผนการเรียนใน มคอ.๒ และให้เขียนในค าอธิบาย
รายวิชาสหกิจศึกษาว่าผ่านการฝึกอบรมเตรียมสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง 

ประเด็นที่ ๔ แผนการเรียน กรณีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก าหนด ๑ หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๖๐  
ชั่วโมง  

ประเด็นที่ ๕ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้ก าหนดไว้ที่ภาคเรียนใดภาคเรียนหนึ่งโดยไม่
ก าหนดรายวิชาอ่ืนๆ ถ้าไม่จ าเป็น 

ประเด็นที่ ๖ ศึกษาทั่วไป (ตามแบบฟอร์มในซีดี) 
ประเด็นที่ ๗ ภาระงานสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ก าหนดข้าราชการ ๑๒ ภาระงาน พนักงาน

มหาวิทยาลัย ๑๔ ภาระงาน 
ประเด็นที่ ๘ กรณีไม่มีอาจารย์พิเศษ ไม่ต้องใส่ข้อมูล 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบและด าเนินการ  
  ๕.๒ การพิจารณา มคอ.๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งว่าทุกหลักสูตรรายงาน
ครบทุกรายวิชา ซึ่งสามารถใช้บันทึกรายงานการประชุมของหลักสูตรแทนแบบฟอร์ม มคอ .๕ ได้ และในกรณี
ผู้สอนไม่ส่ง มคอ.๕ ให้รายงานตามความเป็นจริงในและบันทึกเป็นมติที่ประชุมของหลักสูตรพร้อมลงชื่อ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบ 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบการรายงานพิจารณาผล มคอ.๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ 
 ๕.๓ การพิจารณาผลการเรียน 
  ระเบียบวาระนี้น าไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันที่ 
๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 มติที่ประชุม   เห็นชอบและด าเนินการ 
 ๕.๔ นิสิตปริญญาเอกขอความอนุเคราะห์รับเป็นมหาวิทยาลัยต้นสังกัด 
 ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาหนังสือขอความอนุเคราะห์รับเป็นมหาวิทยาลัยต้นสังกัดของ 
นางสาวปัณฑารีย์  แต้ประยูร นิสิตระดับปริญญาเอก  สาขาการปรับปรุงพันธุ์ พืช คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 มติที่ประชุม   มอบให้สาขาวิชาเกษตรศาสตร์น าไปพิจารณา 
   
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  

๖.๑ การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แจ้งว่าการประเมินการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตรจะด าเนินการในเดือนสิงหาคม ซึ่งก าหนดการอาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพจะประสานงานอีกครั้ง  หลักสูตรต้องด าเนินการน าข้อมูลจาก มคอ.๗ ใส่ในแบบฟอร์ม
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยคณะได้จัดเตรียมแบบฟอร์มจัดส่งให้หัวหน้าสาขาและน าขึ้นเวปไซด์ของคณะ 
(แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร (Template SAR ๕๗)) โดยทุกหลักสูตรจะได้รับการ
ประเมินจากแบบฟอร์มนี้เป็นหลัก  

ประธานขอให้หลักสูตรเสนอชื่อผู้ประเมินระดับหลักสูตรเพ่ือด าเนินการประสานงาน และขอให้
หลักสูตรส่งระดับคะแนนการประเมินตนเองเพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 ๖.๒ การน าเสนอผลงานเชิงประจักษ์ 
 ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะจัดการน าเสนอ
ผลงาน อาจารย์ท่านใดต้องการน าเสนอผลงานสามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ฝ่ายวิชาการ 

http://ait.nsru.ac.th/form/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3/template%20SAR%2057%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%20.docx


 ประธานแจ้งว่าอาจารย์ท่านใดต้องการน าเสนอผลงานสามารถน าเสนอได้ในที่ประชุมของคณะ 
เพ่ือรวบรวมและคัดเลือกผลงาน ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในล าดับ ๑-๓ จะได้รับคะแนนในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในระดับคะแนน ๕ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 ๖.๓ การคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์จากภาควิชา  
ประธานแจ้งว่าในการประชุมข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์อัตรา

จ้าง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. จะมีการคัดเลือกผู้แทนคณาจารย์จาก
ภาควิชา เนื่องจากคณะกรรมการประจ าคณะจะหมดวาระลงในวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารหมายเลข ๒ 



 



(ร่าง) เกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

รายการประเมิน น้ าหนัก ระดับคะแนน รายละเอียด หมายเหตุ 
1.  ภาระงาน 
ความหมาย : ปริมาณ
ภาระงานตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลยั 

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
ครบถ้วนทุกรายวิ ชาที่
ส อ น มี ก า ร พั ฒ น า สื่ 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 งาน
สร้างสรรค์  
ความหมาย : มีผลงาน
ด้านการวิจัยทีม่ีคุณภาพ
และปรมิาณตามเกณฑ์ที่
ก 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
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 

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 การมี
ส่วนร่วมและภาระงานอื่น  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) 

เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองที่สาขาหรือคณะจัด 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 

 



(ร่าง) โครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามสาขา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

เพ่ือพิจารณาจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าสาขาและแผนปฏิบติัราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

เป้าประสงค์ เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ (ระบุ) ชื่อโครงการ/กิจกรรมปี 2559 สาขาวิชา 
การผลิตบัณฑิต       

G1 บัณฑิตของคณะมีคณุภาพ  ระดับคณะ 
1.1  ผลการบรหิารจดัการ

หลักสตูรโดยรวม  

 
3.51 คะแนน 

S1 ผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพ 1. พัฒนาและสนับสนุนบัณฑิตใหม้ีคุณภาพ เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม 
    2. อบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ศิษย์เก่า ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
     3. สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและพฒันาคุณภาพ

บัณฑิตของนักศึกษาสาขาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

      4. ส่งเสรมิความรู้วิชาพื้นฐานของสาขาวิชาการ
ออกแบบ 

ออกแบบ 

      5. การจัดการเรียนการสอนแบบมสี่วนร่วมจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบด้านต่าง 

ออกแบบ 

      6. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ออกแบบ 
      7. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ วิศวกรรมพลังงาน 

G4 คณะได้รบัการรับรองคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ระดับคณะ 
5.2  ระบบการก ากับการ 

 
5 ข้อ 

S4 เสรมิสร้างความเชื่อมั่นใน
ระบบการประกันคณุภาพ 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการประกันคุณภาพ
หลักสตูร 

เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม 

  ประกันคณุภาพหลักสตูร (4 คะแนน)  การศึกษา 2. การจัดระบบวิเคราะห์ข้อมลูผลการด าเนินงาน วิศวกรรมพลังงาน 
G5 ผู้ใช้บัณฑิตและนักศึกษามีความ

พึงพอใจ 
    1. นิเทศนักศึกษา วิศวกรรมพลังงาน 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

เอกสารหมายเลข ๔ 



เป้าประสงค์ เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ (ระบุ) ชื่อโครงการ/กิจกรรมปี 2559 สาขาวิชา 
G7 การจัดการเรยีนการสอน และ ระดับหลักสูตร  S6 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีน 1. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม 
 สื่ออุปกรณม์ีคุณภาพและช่วย 

เพิ่มศักยภาพการเรียนรู ้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.01 คะแนน  การสอน และสื่อ อุปกรณ์ เพื่อ

เพิ่มศักยภาพการเรียนรู ้
2. การจัดการเรียนการสอนโดยเนน้ผู้เรยีนเป็น
ส าคัญโดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัต ิ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

      3. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
เพื่อเพ่ิมทักษะภาคปฏิบัต ิ

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

      4. ศึกษาดูงานสถานประกอบการ ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
      5. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ

โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ 
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 

      6. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ
โดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบตัิ 

ออกแบบ 

      7. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ
โดยเน้นการปฏิบตั ิ

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

      8. วิจัยในช้ันเรียน วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
     9. การส่งเสริมและสนับสนุนนักศกึษาเข้าร่วม

แข่งขันหรือน าเสนอผลงานวิชาการด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

      10. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญโดยเน้นการปฏิบัต ิ

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
และสิ่งแวดล้อม 

      11. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญในรายวิชาปฏิบัติการ 

วิศวกรรมพลังงาน 

      12. ศึกษาดูงานเพื่อการเรียนของนักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีการผลติสตัว ์

เทคโนโลยีการผลติสตัว ์

      13. การพัฒนาคุณภาพ สื่อการสอน และอุปกรณ์
งานฟาร์มเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

เทคโนโลยีการผลติสตัว ์

      14. การจัดซื้อครภุัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์สนบัสนุน
การเรยีนการสอนแบบปฏิบตัิจริง 

เทคโนโลยีการผลติพืช 

      15. จัดหาวัสดสุนับสนุนการเรียนการสอน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        
        
        
        
        



เป้าประสงค์ เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ (ระบุ) ชื่อโครงการ/กิจกรรมปี 2559 สาขาวิชา 
G8 บัณฑิตมีมาตรฐานระดับสากล ระดับคณะ  S7 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตสู ่ 1. ส่งเสรมิบัณฑติให้มีมาตรฐานระดับสากล เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม 
 ตามอัตลักษณ/์กรอบมาตรฐาน 

TQF 
1.6  กิจรรมนักศึกษาระดับ

ปริญญาตร ี
5 ข้อ 

(4 คะแนน) 
 มาตรฐานสากลตามอตัลักษณ์/

กรอบมาตรฐาน TQF 
2. พัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 
  ระดับหลักสูตร 

2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบ 
3.01 คะแนน   3. เตรียมความพร้อมและการเสรมิสร้างคณุธรรม

และจริยธรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

  มาตรฐานคุณวุฒิ     4. อบรมภาษาอังกฤษในงานไฟฟ้า ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ    5. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ

มีส่วนร่วมจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ
ภายนอก 

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

      6. ส่งเสรมิ และสนับสนุนการเข้ารว่มแข่งขันและ
น าเสนอผลงานวิชาการ 

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

      7. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 
      8. พัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ออกแบบ 
      9. ส่งเสรมิทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
      10. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
      11. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

และสิ่งแวดล้อม 
      12. เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

และสิ่งแวดล้อม 
      13. อบรมทักษะด้านวิชาชีพและการเรยีนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 
วิศวกรรมพลังงาน 

      14. ส่งเสริมทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีการผลติพืช 
      15. ศึกษาดูงาน เทคโนโลยีการผลติพืช 
      16. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์และ

ภาษาอังกฤษเพื่อการประกันคณุภาพ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

        
        
        
        
        
        
        



เป้าประสงค์ เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ (ระบุ) ชื่อโครงการ/กิจกรรมปี 2559 สาขาวิชา 
G9 มีหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐาน ระดับหลักสูตร  S8 พัฒนาหลักสตูรตามเกณฑ ์ 1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม 
 ที่ตอบสนองต่อผู้เรียนและผู้ใช้

บัณฑิต 
1.1  การบริหารจดัการหลักสตูร

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3.01 คะแนน  มาตรฐานทีต่อบสนองต่อ

ผู้เรยีนและผู้ใช้บัณฑติ 
2. การประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร 
  หลักสตูรที่ก าหนดโดย     3. จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพฒันาหลักสตูร ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
  สกอ.    4. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพฒันาทักษะทาง

วิชาชีพให้ศิษย์เก่า 
ออกแบบ 

      5. การจัดระบบวิเคราะห์ข้อมลูผลการด าเนินงาน
ของสาขาวิชาและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

      6. การจัดระบบวิเคราะห์ข้อมลูผลการด าเนินงาน
ของสาขาวิชาและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
และสิ่งแวดล้อม 

      7. พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร วิศวกรรมพลังงาน 
      8. สัมมนาผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเพื่อพัฒนาหลักสตูร

และการเรียนการสอน 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

G10 มีเครือข่ายในการพัฒนาการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ  

 
 

 S9 สร้างเครือข่ายในการ
พัฒนาการฝึกประสบการณ ์

1. สหกิจศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนสห
กิจศึกษา 

เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม 

 สหกิจศึกษา    วิชาชีพและสหกิจศึกษา 2. ศึกษาดูงานสถานประกอบการหน่วยงานหรือ
ชุมชนภายนอก 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

      3. ส่งเสรมินักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

      4. พัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการเพื่อพัฒนา 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาสาขา
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

      5. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ
มีส่วนร่วมจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก 

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 

      6. การสร้างเครือข่ายกับองค์กรอืน่ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
      7. การสร้างเครือข่ายกับองค์กรอืน่ 

 
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
และสิ่งแวดล้อม 

      8. เสริมสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

วิศวกรรมพลังงาน 

      9. เตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการวิชาชีพ วิศวกรรมพลังงาน 
      10. พัฒนาและสร้างเครือข่ายหลกัสูตรเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



เป้าประสงค์ เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ (ระบุ) ชื่อโครงการ/กิจกรรมปี 2559 สาขาวิชา 
 การวิจัย       

G2 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้าน
การเรยีนการสอนและถ่ายทอด
สู่ท้องถิ่น 

ระดับคณะ 
2.1  ระบบและกลไกการบริหาร

และพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

 
5 ข้อ 

(4 คะแนน) 

S2 สร้างและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ดา้นการเรียนการ
สอนและถ่ายทอดสู่ท้องถิ่น 

1. ส่งเสรมิงานวิจัยที่บูรณาการต่อการเรยีนการสอน เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม 
2. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการพิเศษ 
ของนักศึกษา และอาจารย์ (Design Exhibition) 

ออกแบบ 

  3. ส่งเสรมิและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยหรือ
สิ่งประดิษฐ ์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

      4. ส่งเสรมิและสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
ผลงานทางวิชาการ 

วิศวกรรมพลังงาน 

G6 งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์มี
คุณภาพและได้รบัการตีพมิพ์ 

ระดับคณะ 
2.3  ผลงานทางวิชาการของ 

 
2.51 คะแนน 

S5 ส่งเสริมงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ใหม้ีคุณภาพและ 

1. ส่งเสรมิการแข่งขันงานสรา้งสรรค์ และน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ   

ออกแบบ 

 เผยแพรร่ะดับชาติและ
นานาชาติ 

อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

  ได้รับการตีพิมพเ์ผยแพร่
ระดับชาติและนานาชาต ิ

2. ส่งเสรมิการน าเสนอผลงานและตีพิมพ์งานวิจัย วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 

      3. ส่งเสรมิการน าเสนอผลงานและตีพิมพ์งานวิจัย 
 

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
และสิ่งแวดล้อม 

      4. ส่งเสรมิการน าเสนอผลงานและตีพิมพ์งานวิจัย วิศวกรรมพลังงาน 
G11 คณะมีขดีความสามารถด้าน

งานวิจัยเพิ่มสูงขึ้น 
ระดับคณะ 
2.1  ระบบและกลไกการบริหาร

และพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

 
5 ข้อ 

(4 คะแนน) 
 

4.51 คะแนน 

S10 เพิ่มขีดความสามารถด้าน
งานวิจัย 

- - 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



เป้าประสงค์ เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ (ระบุ) ชื่อโครงการ/กิจกรรมปี 2559 สาขาวิชา 
 การบริการวิชาการ       

G3 บริการวิชาการมีรูปแบบท่ี ระดับคณะ  S3 บริการวิชาการในรปูแบบท่ี 1. บริการวิชาการแก่บุคลากรภายนอกและศิษย์เก่า เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม 
 หลากหลายสามารถตอบ สนอง

ความต้องการของท้องถิ่น 
3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 5 ข้อ 

(4 คะแนน) 
 หลากหลายเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของท้องถิ่น 
2. บริการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้า และตรวจซ่อมเบื้องต้นให้กบัประชาชนใน
ชุมชน 

ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

      3. พี่สอนน้องเพาะพันธ์ุปลาเพื่อเผยแพร่ความรูด้้าน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามความต้องการของนักเรียน
มัธยมในท้องถิ่น 

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 

      4. ศูนย์การออกแบบ และพัฒนาผลิตภณัฑ ์ ออกแบบ 
      5. บริการวิชาการเพื่อชุมชน วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
      6. บริการวิชาการเพื่อชุมชน 

 
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
และสิ่งแวดล้อม 

      7. บริการวิชาการเพื่อชุมชน วิศวกรรมพลังงาน 
      8. บูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ

ด้านผลิตพืช 
เทคโนโลยีการผลติพืช 

      9. บริการวิชาการแก่ศิษยเ์ก่าและบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

G12 เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริฯ 

  S11 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริฯ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ศึกษาดูงานสถานประกอบการและแหล่งเรียนรู้
ตามแนวพระราชด าร ิ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

G13 คณะมหีน่วยศึกษาความเป็น
เลิศเฉพาะทาง 

  S12 จัดตั้งหน่วยศึกษาความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง 

1. ศูนย์การเรยีนรู้ดา้นพลังงานทดแทนตามโครงการ
ตามแนวพระราชด าร ิ

วิศวกรรมพลังงาน 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
G14 คณะให้ความส าคญักับการ

ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ระดับคณะ 
4.1  ระบบและกลไกการท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
5 ข้อ 

(4 คะแนน) 

S13 ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

1. อาสาสานน้ าใจพี่น้องชาวเทคโนฯ เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม 
2. ส่งเสรมิและอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. สืบสานประเพณีท้องถิ่นสานสมัพันธ์น้องพี่ชาว
วิศวกรรม 

วิศวกรรมพลังงาน 

       
 
 
 

 



เป้าประสงค์ เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ (ระบุ) ชื่อโครงการ/กิจกรรมปี 2559 สาขาวิชา 
 การบริหารจัดการ       

G15 การบริหารจัดการเชิงรุกมี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 

ระดับคณะ 
5.1   การบริหารของคณะเพื่อ 

 
5 ข้อ 

S14 บริหารจดัการเชิงรุกอย่างม ี
ธรรมาภิบาล 

- 
 

- 

G16 คณะมรีายได้จากทรัพย์สินและ
รายได้จากบริการตา่งๆ เพิ่มขึ้น 

การก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุม่สถาบัน 

(4 คะแนน) S15 จัดหารายได้จากทรัพยส์ินและ
รายได้จากบริการตา่งๆ 

- - 

G17 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกม ี และเอกลักษณ์ของคณะ  S16 เพิ่มประสิทธิภาพการ 1. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม 
 ประสิทธิภาพ    ประชาสมัพันธ์เชิงรุก 2. ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรสีาขา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

      3. ประชาสัมพันธ์หลักสตูรสาขาวิชาการออกแบบ
เชิงรุก 

ออกแบบ 

      4. ประชาสัมพันธ์หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
      5. ประชาสัมพันธ์หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑติ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

และสิ่งแวดล้อม 
      6. ประชาสัมพันธ์หลักสตูรสาขาวิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมพลังงาน 
      7. ประชาสัมพันธ์การศึกษาสาขาเทคโนโลยีการผลิต

สัตว ์
เทคโนโลยีการผลติสตัว ์

      8. ประชาสัมพันธ์หลักสตูรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
G18 ระบบบรหิารความเสี่ยงมี

ประสิทธิภาพ 
  S17 พัฒนาระบบบริหารความเสีย่ง

ที่มีประสิทธิภาพ 
- - 

G19 อาจารย์และบุคลากรม ี ระดับคณะ  S18 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให ้ 1. พัฒนาศักยภาพของอาจารย ์ เทคโนโลยีการจดัการอตุสาหกรรม 
 สมรรถนะที่จ าเป็นในการ

ปฏิบัติงานสูงขึ้น 
1.2   อาจารย์ประจ าคณะที่มี

คุณวุฒิปรญิญาเอก 
1.3   อาจารย์ประจ าคณะที ่

ร้อยละ 24 
 

ร้อยละ 30.12 

 มีสมรรถนะสูงขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน 

2. พัฒนาอาจารย์และบุคคลากรสายสนับสนุนตาม
กรอบมาตรฐาน TQF สาขาวิชาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 

  ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
5.1   การบริหารของคณะเพื่อ

การก ากับติดตามผลลัพธ์ 

 
5 ข้อ 

(4 คะแนน) 

  3. พัฒนาคุณภาพอาจารย ์อบรมองค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีใหม่ในด้านการออกแบบ การเรียนการ
สอน การวิจัย 

ออกแบบ 

  ตามพันธกิจกลุม่สถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ 

   4. ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นวิชาการ 
 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

        
        
        
        



เป้าประสงค์ เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ค่าเป้าหมาย กลยุทธ ์ (ระบุ) ชื่อโครงการ/กิจกรรมปี 2559 สาขาวิชา 
G20 มีฐานข้อมูลสนับสนุนการ

บริหารและตัดสินใจทุกระดับ 
ระดับคณะ 
5.1   การบริหารของคณะเพื่อ

การก ากับติดตามผลลัพธ์ 

 
5 ข้อ 

(4 คะแนน) 

S19 จัดท าฐานข้อมูลทีไ่ด้มาตรฐาน 
และเอื้ออ านวยต่อการบริหาร
และตดัสินใจทุกระดับ 

- - 

G21 มีการจัดการความรู้ในองค์กร ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

 S20 ส่งเสริมการจัดการความรู้ใน
องค์กร 

- - 

G22 สิ่งอ านวยความสะดวกการ
เรียนรูม้ีเพียงพอและพร้อมใช้ 

ระดับคณะ 
5.1   การบริหารของคณะเพื่อ 
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม

พันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 

ระดับหลักสูตร 
6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 
5 ข้อ 

(4 คะแนน) 
 
 
 

3.01 คะแนน 

S21 จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก
การเรยีนรู้ให้เพียงพอและ 
พร้อมใช้ 

1. พัฒนาสภาพแวดล้อมทางด้านการเรยีนการสอน ออกแบบ 
2. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
3. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


