
  
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

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. อาจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๑. อาจารย์ปิยลาภ มานะกิจ หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๒. อาจารย์ชัชชัย  เขื่อนธรรม หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๓. อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๔. อาจารย์เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๕. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ชื่นจิต  พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กรรมการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตต ิ ก าแพงเศรษฐ หัวหน้าภาควิชา ติดภารกิจ 
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต ค าชมภู หัวหน้าสาขาวิชา ติดภารกิจ 
๓.  นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี ติดภารกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบ 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒ กันยายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณาจารย์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ประธานชี้แจงให้ทราบว่าการมอบหมายให้หัวหน้าสาขาและหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้พิจารณาผล
การประเมินการปฏิบัติงานของคณาจารย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ประกอบการประเมินตนเองของคณาจารย์ในสาขาและ
ในภาควิชา 
 การพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณาจารย์ด าเนินการโดยหัวหน้าสาขาต้นสังกัด 
พิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์และจัดส่งผลการประเมินให้หัวหน้าภาควิชาด าเนินการพิจารณาในล าดับถัดไป 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ จริตงาม หัวหน้าภาคเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ชี้แจงว่ามีการ
ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานโดย
ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ในส่วนภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตติ ก าแพงเศรษฐ หัวหน้าภาควิชา 
ติดภารกิจ ประธานจึงได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ตั้ง
กรรมการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์ของงานโดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นกัน 
 ประธานให้ที่ประชุมพิจารณาผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานว่ายอมรับหรือไม่ 
 มติที่ประชุม   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณี
สาขาวิชาที่ต้องการน าผลการประเมินกลับไปทบทวนให้น าส่งคณะฯ ในวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วน
สาขาวิชาที่ยืนยันตามเอกสารการประเมินตนเองให้คณาจารย์ลงชื่อรับทราบผลการประเมิน คณะฯ จะประกาศผล
การประเมิน ในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และด าเนินการเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อ
มหาวิทยาลัยในวันที่ ๓๐-๓๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีมีการทักท้วงผลการประเมินสามารถแจ้งได้ที่    
อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารเพ่ือตรวจสอบข้อมูล 



ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

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



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๑๑๑๔ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ 
วันพุธท่ี ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 

๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี  ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานกรรมการ 
๑๙. อาจารย์นัฐพันธ์  พูนวิวัฒน์ รองคณบดี กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ รองคณบดี กรรมการ 
๒๑. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์  รอดชื่น รองคณบดี กรรมการ 
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม หัวหน้าภาควิชา กรรมการ 
๒๓. อาจารย์ทรงศักดิ์   มะระประเสริฐศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๒๔. อาจารย์มาศสกุล  ภักดีอาษา ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
๒๕. ดร.ศรัณยา เพ่งผล ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ  
๒๖. อาจารย์กรรณิการ์  มิ่งเมือง หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๒๗. อาจารย์ชัชชัย  เขื่อนธรรม หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๒๘. อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๒๙. อาจารย์เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๓๐. อาจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๓๑. อาจารย์ชื่นจิต  พงษ์พูล หัวหน้าสาขาวิชา กรรมการ 
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ  ชุมมณี หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ กรรมการ 
๓๓. นางกมลลักษณ์ พงษ์พรต รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดี เลขานุการ 
๓๔. อาจารย์ยุวดี ทองอ่อน (แทน) หัวหน้าสาขาวิชา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นางสาวอุทุมพร ธะในสวรรค์ นักวิชาการศึกษา 
๒.  นางสาวมยุรา สิทธิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

 
ผู้ไม่มาประชุม 

๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตต ิ ก าแพงเศรษฐ หัวหน้าภาควิชา ติดภารกิจ 
๒.  อาจารย์ถิรายุ  ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชา ติดภารกิจ 
๓.  อาจารย์ปิยลาภ มานะกิจ หัวหน้าสาขาวิชา ติดภารกิจ 

 

 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงด ี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  พิจารณารับรองรายงานการประชุม  
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๕ สิงหาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)  
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘  

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
 ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และจัดท าร่างแผนบริหารความเสี่ยง ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งที่ประชุมพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (เอกสาร
หมายเลข ๒) และการก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เอกสารหมายเลข ๓) 
เพ่ือรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติร่วมกัน 
 คณะฯ ได้จัดท าแบบการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพ่ือรายงานการประเมินผลและการปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๔) ให้ที่ประชุม
พิจารณาผลการด าเนินงานจัดการและประเมินผลความเสี่ยงร่วมกัน และแจ้งก าหนดการจัดท าร่างแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสาขาวิชาให้ที่ประชุมทราบ โดยเจ้าหน้าที่จะส่งแบบเอกสารให้ในวันพรุ่งนี้ 
 มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาความเสี่ยงทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
สถาบัน ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ด้านบุคลากรและความ
เสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ตามแบบเอกสารและจะสรุปผลการด าเนินงานแจ้งให้คณะฯ ทราบ 
 ที่ประชุมเห็นชอบจัดส่งร่างแผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสาขาวิชาภายในวันที่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ ต่อไป 
  
 
 
 
 



 ๕.๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
 ประธานแจ้งให้แต่ละหลักสูตรรายงานผลคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 มติที่ประชุม   แต่ละหลักสูตรรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)  
การก ากับมาตรฐานผ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๑๘ ระดับคุณภาพปานกลาง 

๒. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
การก ากับมาตรฐานผ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๓๓ ระดับคุณภาพปานกลาง 

๓. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
การก ากับมาตรฐานผ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๑.๗๐ ระดับคุณภาพน้อย 

๔. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
การก ากับมาตรฐานผ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๐๘ ระดับคุณภาพปานกลาง 

๕. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
การก ากับมาตรฐานผ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๑.๙๐ ระดับคุณภาพน้อย 

๖. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
การก ากับมาตรฐานไม่ผ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๑.๒๐ ระดับคุณภาพน้อย 

๗. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ  
การก ากับมาตรฐานผ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๒๒ ระดับคุณภาพปานกลาง 

๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
การก ากับมาตรฐานผ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๑๔ ระดับคุณภาพปานกลาง 

๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
การก ากับมาตรฐานผ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๐๑ ระดับคุณภาพปานกลาง 

๑๐.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร 
การก ากับมาตรฐานผ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๔๔ ระดับคุณภาพปานกลาง 
 

โดยภาพรวมการก ากับมาตรฐานไม่ผ่าน ระดับคะแนนเฉลี่ย ๒.๐๒ ระดับคุณภาพปานกลาง 
 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 

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


