คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์อัตราจ้าง
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๒ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑

รายงานการประชุม
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์อัตราจ้าง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
วันพุธที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๑๑๒ อาคาร ๑๑ ชั้น ๑
--------------------------------------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี
๒. อาจารย์นัฐพันธ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร
๔. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์
๕. อาจารย์ทรงศักดิ์
๖. อาจารย์มาศสกุล
๗. ดร.ศรัณยา
๘. อาจารย์ชื่นจิต
๙. อาจารย์ชัชชัย
๑๐. อาจารย์กรรณิการ์
๑๑. อาจารย์เสกสิทธิ์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา
๑๔. อาจารย์มนตรี
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษประเวศ
๑๘. อาจารย์เพียงพิศ
๑๙. อาจารย์กฤษณะ
๒๐. อาจารย์ปิยะกิจ
๒๑. อาจารย์โกเมน
๒๒. อาจารย์จามรี
๒๓. ดร.เทิดพันธุ์
๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ
๒๗. อาจารย์อาคิรา
๒๘. อาจารย์จุติพรรษ์
๒๙. อาจารย์ปฐมพงค์
๓๐. อาจารย์อาสาฬห์
๓๑. อาจารย์จิระทัศน์
๓๒. อาจารย์สุจิตรา

ศรีนพรัตน์วัฒน
พูนวิวัฒน์
รอดอาวุธ
รอดชื่น
มะระประเสริฐศักดิ์
ภักดีอาษา
เพ่งผล
พงษ์พูล
เขื่อนธรรม
มิ่งเมือง
รัตนสิริวัฒนกุล
ชุมมณี
แพ่งศรีสาร
ใจเยี่ยม
คาชมภู
ไวยบท
อชิโนบุญวัฒน์
ชะโกทอง
ร่มชัยพฤกษ์
กิจติตุลากานนท์
หมายมั่น
เครือหงษ์
ชูกร
พะยิ้ม
ทองทรัพย์
จริตงาม
สนธิธรรม
อนิวรรตกูล
จิโน
อุตตาลกาจญนา
ดาวสมบูรณ์
อยู่หนู

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ

๓๓. อาจารย์อนุสรณ์
๓๔. อาจารย์พุทธพร
๓๕. อาจารย์ยุวดี
๓๖. อาจารย์รพีพัฒน์
๓๗. อาจารย์ชัญญพัชร์
๓๘. ดร.ภริตา
๓๙. อาจารย์อานาจ
๔๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิ่มเอิบ
๔๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์
๔๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์
๔๓. อาจารย์ถิรายุ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวมยุรา

สินสะอาด
ไสว
ทองอ่อน
มั่นพรม
จารุวัชรเศรษฐ์
พิมพันธุ์
ประจง
พันสด
คงดี
แนบเนียน
ปิ่นทอง
สิทธิ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตติ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญแสน
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรวณะ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรโลง
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย
๑๐. อาจารย์เกษม
๑๑. อาจารย์วัชระ
๑๒. อาจารย์ภูริช
๑๓. อาจารย์นพดล
๑๔. อาจารย์ปิยลาภ
๑๕. อาจารย์เพ็ญนภา
๑๖. อาจารย์สุรภี
๑๗. ดร.ปัณณวิชญ์
๑๘. อาจารย์ณัฐเศรษฐ์
๑๙. ดร.ณิชา

จีราพันธุ์
พงษ์พรต
บุญเจริญ
กาแพงเศรษฐ
กุศลสถิตย์
เตียวนุกูลธรรม
แสงสุข
พิรุณ
ศรีพูล
ภู่เจริญธรรม
ชัยสงคราม
ยิ้มละมัย
ชุ่มอินทร์
มานะกิจ
มณีอุด
ประชุมพล
เย็นจิตต์
น้าคา
กาวิละ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
๑.๑ กาหนดการส่งใบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตาแหน่งประเภทวิชาการ (แบบ ป.๕)
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาใบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ตาแหน่งประเภทวิชาการ (แบบ ป.๕) (เอกสารหมายเลข ๑) ซึ่งจะใช้เกณฑ์จากแบบ กผ.๒ เป็นครั้ง
สุดท้ายก่อนที่จะใช้เกณฑ์ใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ขอให้ส่งแบบประเมินที่หัวหน้าสาขา
ภายในวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งหัวหน้าสาขาจะเป็นผู้ประเมินขั้นต้น จากนั้นจะส่ง ให้หัวหน้า
ภาควิช าตรวจสอบก่อนวัน พุธ ที่ ๒๓ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารคณะ
กลั่ น กรองผลการประเมินและคณะจะแจ้ งผลการประเมิ นให้ ทราบภายในวันพฤหั สบดี ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๘ และส่งผลการประเมินให้มหาวิทยาลัยในวันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอให้ทุกท่านดาเนินการ
ตามกาหนดเวลาที่แจ้งไว้ และคณาจารย์สามารถตรวจจานวนครั้ง การเข้าร่วมประชุมที่ติดไว้หน้าห้องเพื่อนาไป
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
๑.๒ การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย แจ้ ง ให้ ทราบว่าพนักงานมหาวิทยาลั ย จะได้รับการเลื่ อนเงินเดือนร้อยละ ๔ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ขอเชิญคณาจารย์ท่านที่จะให้ข้อมูลกับผู้ประเมินในวันดังกล่าวเข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๔ คณาจารย์เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๕๘
คณาจารย์ของคณะจานวน ๒ ท่านจะเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๘ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภูษิต คาชมภู และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตติ กาแพงเศรษฐ คณะจึงจะจัดงานแสดงมุฑิตาจิต ต่อท่าน ผู้ที่ต้องการ
เสนอสถานทีจ่ ัดงานสามารถดาเนินงานได้ที่ห้องสานักงานคณบดี เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะแจ้งให้ทุกท่านทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
ประธานขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการประชุ ม ในครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๘ ในวั น พุ ธ ที่ ๒๒
กรกฎาคมพ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๒)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ โดยมีข้อแก้ไข ดังนี้
หน้า ๑
จาก ๑๓.๐๐ น. เป็น ๑๔.๐๐ น
หน้า ๓
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิ่มเอบ พันสด
เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิ่มเอิบ พันสด

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข ๓) หาก
มีข้อแก้ไขสามารถแจ้งได้ในการประชุมครั้งนี้
มติที่ประชุม เห็น ชอบเกณฑ์การประเมิน โดยร่วมกันพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่ต้องทาความเข้าใจ ดังนี้
ด้านภาระงาน ภาระงานสอนกลุ่มพิเศษจะนับเป็นภาระงานในกรณีสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนอนุมัติเปิดกลุ่มให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่กาลังจะจบ
ด้านคุณภาพภาระงานสอน ระดับคะแนน ๓ หลักฐานการสอนและการประเมินผลตามที่ระบุไว้
ใน มคอ.๓ ทุกรายวิชา ดาเนินการเพื่อตรวจสอบการเข้าสอนของอาจารย์ผู้สอน ระดับคะแนน ๔ ผู้ควบคุม
โครงการไม่เกิน ๓ คนสาหรับการเข้าแข่งขันทางวิชาการและได้รับรางวัลระดับภูมิภาค หากไม่ได้รับรางวัลจะไม่ได้
คะแนนในระดับนี้
ด้านการพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมและภาระงานอื่นๆ ให้นับคะแนนร้อยละจากการมีส่ว น
ร่วมกับกิจกรรมของคณะเป็นหลัก ส่วนการปฏิบัติตามคาสั่งและการมีส่วนร่วมในระดับมหาวิทยาลัยให้ นับเป็น
ส่วนเพิ่มเติม โดยให้หัวหน้าสาขาเป็นผู้ตรวจสอบหลักฐานเอกสารการประเมิน
คณาจารย์ท่านใดไม่มีข้อโต้แย้งและเห็นชอบเกณฑ์การประเมินนี้ ขอให้ลงนามรับทราบข้อตกลง
และส่งให้เจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารแล้วจะส่งเกณฑ์นี้คืนให้คณาจารย์ทุกท่าน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ผลการทดสอบการประกันคุณภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เสนอผลการทดสอบการประกัน
คุณภาพด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซึ่งได้นาส่งเอกสารให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว โดยศูนย์ภาษาได้
ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งกับนักศึกษาที่ไม่ผ่านการทดสอบในครั้งที่ ๑ ให้เข้าร่วมอบรมในวันเสาร์และอาทิตย์นี้ซึ่ง
กาหนดการนักศึกษาทราบในเบื้องต้นแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
๔.๒ การแข่งขันกีฬาน้องใหม่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ
อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น แจ้งว่าในวันที่ ๗-๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีการแข่งขันกีฬาน้อง
ใหม่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ โดยจะเริ่มแข่งกีฬาบางประเภทในวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
อาจจะกระทบกับการเรียนการสอนของบางวิชาซึ่งนักศึกษาจะทาหนังสือขออนุญาตเป็นครั้งคราวไป และองค์ก าร
นักศึกษามีมติเก็บเงินนักศึกษาเพิ่มเติม โดยนักศึกษาชั้นปี ที่ ๑ จ่ายเงินจานวน ๙๐๐ บาท นักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๔
จ่ายเงินจานวน ๒๐๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะเป็นผู้จัดเก็บ และนักศึกษาสามารถนับ
ชั่วโมงกิจกรรมจานวน ๒๔ ชั่วโมงจากการมีส่วนร่วมในครั้งนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ การกากับติดตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ประธานแจ้งว่ารายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้ส่งที่หัวหน้าสาขาภายในสิ้นภาคการศึกษา ๑/๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ กรอบนโยบายการพั ฒ นานั ก วิ จั ย และการเขี ย นขอทุ น วิ จั ย โดย ผู้ อ านวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัต น์ ปราณี ผู้ อานวยการสถาบัน วิ จัย และพัฒ นาและคณะ ได้
นาเสนอว่าสถาบัน วิจัยและพัฒนามีแนวคิดจะพัฒนาคณาจารย์เป็นกลุ่ม ให้ตรงกับเป้าหมาย หัว ข้องานวิจัย ที่
สถาบันฯ สนใจ เช่น สมุนไพรและสุขภาพ อาหาร พลังงานทดแทน สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การศึกษา
ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมโดยทุกหัวข้อจะดาเนินการตั้งแต่ต้นน้า กลางน้าและปลายน้า พร้อมเชิญให้คณาจารย์ที่
สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทุนวิจัยอื่นๆ เช่น ทุนของ สกอ. ส่งภายในวันที่
๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทุนของ วช. ส่งภายในวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โครงการพระราชดาริในสมเด็จ
พระเทพฯ ส่งภายในวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ส่วนทุนมุ่งเป้าจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม คณาจารย์ มี ค วามสนใจเข้ า ร่ ว มและขอให้ เ พิ่ ม หั ว ข้ อ วิ จั ย ด้ า นเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.

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

เอกสารประกอบรายงานการประชุม

เอกสารหมายเลข ๒

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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
๔๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี
๔๕. อาจารย์นัฐพันธ์
๔๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร
๔๗. อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์
๔๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิตติ
๔๙. อาจารย์ทรงศักดิ์
๕๐. อาจารย์มาศสกุล
๕๑. ดร.ศรัณยา
๕๒. อาจารย์ชื่นจิต
๕๓. อาจารย์นพดล
๕๔. อาจารย์ชัชชัย
๕๕. อาจารย์กรรณิการ์
๕๖. อาจารย์ปิยลาภ
๕๗. อาจารย์เสกสิทธิ์
๕๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ
๕๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา
๖๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญแสน
๖๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต
๖๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรวณะ
๖๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรโลง
๖๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา
๖๕. อาจารย์เพ็ญนภา
๖๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษประเวศ
๖๗. อาจารย์เพียงพิศ
๖๘. อาจารย์กฤษณะ
๖๙. อาจารย์ปิยะกิจ
๗๐. อาจารย์โกเมน
๗๑. อาจารย์จามรี
๗๒. อาจารย์สุรภี
๗๓. ดร.เทิดพันธุ์
๗๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช
๗๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์
๗๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ

ศรีนพรัตน์วัฒน
พูนวิวัฒน์
รอดอาวุธ
รอดชื่น
กาแพงเศรษฐ
มะระประเสริฐศักดิ์
ภักดีอาษา
เพ่งผล
พงษ์พูล
ชุ่มอินทร์
เขื่อนธรรม
มิ่งเมือง
มานะกิจ
รัตนสิริวัฒนกุล
ชุมมณี
แพ่งศรีสาร
เตียวนุกูลธรรม
คาชมภู
แสงสุข
พิรุณ
ไวยบท
มณีอุด
อชิโนบุญวัฒน์
ชะโกทอง
ร่มชัยพฤกษ์
กิจติตุลากานนท์
หมายมั่น
เครือหงษ์
ประชุมพล
ชูกร
พะยิ้ม
ทองทรัพย์
จริตงาม

คณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
รองคณบดี
หัวหน้าภาควิชา
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าสาขาวิชา
หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ

๗๗. อาจารย์อาคิรา
๗๘. อาจารย์จุติพรรษ์
๗๙. อาจารย์ปฐมพงค์
๘๐. ดร.ปัณณวิชญ์
๘๑. อาจารย์ณัฐเศรษฐ์
๘๒. อาจารย์อาสาฬห์
๘๓. อาจารย์จิระทัศน์
๘๔. อาจารย์สุจิตรา
๘๕. อาจารย์อนุสรณ์
๘๖. ดร.ณิชา
๘๗. อาจารย์พุทธพร
๘๘. อาจารย์ยุวดี
๘๙. อาจารย์รพีพัฒน์
๙๐. อาจารย์ชัญญพัชร์
๙๑. ดร.ภริตา
๙๒. อาจารย์อานาจ
๙๓. นางกมลลักษณ์
๙๔. นางสาวเยาวเรศ
๙๕. นางสาวสมลักษณ์
๙๖. นางอุทุมพร
๙๗. นางธนิษฐา
๙๘. นางสาวมยุรา

สนธิธรรม
อนิวรรตกูล
จิโน
เย็นจิตต์
น้าคา
อุตตาลกาจญนา
ดาวสมบูรณ์
อยู่หนู
สินสะอาด
กาวิละ
ไสว
ทองอ่อน
มั่นพรม
จารุวัชรเศรษฐ์
พิมพันธุ์
ประจง
พงษ์พรต
ภูเมืองปาน
โพธิ์ใบ
ธะในสวรรค์
ปานทิม
สิทธิ

ผู้ไม่มาประชุม
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี
๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ
๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย
๒๓. อาจารย์มนตรี
๒๔. อาจารย์เกษม
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์
๒๖. อาจารย์ถิรายุ
๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์
๒๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิ่มเอบ
๒๙. อาจารย์วัชระ
๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพจน์
๓๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย
๓๒. อาจารย์ภูริช

จีราพันธุ์
พงษ์พรต
บุญเจริญ
ใจเยี่ยม
ภู่เจริญธรรม
กุศลสถิตย์
ปิ่นทอง
คงดี
พันสด
ชัยสงคราม
แนบเนียน
ศรีพูล
ยิ้มละมัย

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน คณบดี ประธานการประชุม ได้ตรวจสอบเห็นว่า
ครบองค์ประชุมแล้วจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผลการประเมินของ กพร.
เนื่องด้วยสานักงาน กพร. ได้ประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๗ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาจานวน ๒๒๕ คนต่อมหาวิทยาลัย
ในภาพรวมของการประเมินได้ระดับคะแนน ๓.๕๖๖๕ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๓ เมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมินของ
สานักงาน กพร. อยู่ในระดับ ๒.๒๖ ซึ่งต่ากว่าในปีที่ผ่านมา นักศึกษาพึงพอใจน้อยถึงเกือบไม่พอใจใน ๒ เรื่อง คือ
อาจารย์ผู้สอนและการจัด หลักสูตรการเรียนการสอน นักศึกษาระบุประเด็นความไม่พึงพอใจ คือ การแจ้งข้อมูล
ข่าวสารไม่ชัดเจน อุปกรณ์ทางการศึกษาไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน สถานที่ และห้องน้าไม่สะอาด
ห้องเรียนไม่เพียงพอ งานทะเบียนบริการไม่ดีและเจ้าหน้าที่ควรสุภาพมากกว่านี้ หลักสูตรควรมีความเหมาะสมกับ
สังคมปัจจุบัน ควรเพิ่มอุปกรณ์ทางการศึกษา หอประชุมควรมีขนาดใหญ่กว่านี้และควรเพิ่มขนาดห้องเรียน
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ รับสมัครผู้ประเมินองค์การบริหารส่วนตาบล
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยทา MOU กับกระทรวงมหาดไทยเรื่องการรับประเมินองค์การบริหารส่วน
ตาบล ในส่วนของคณะฯ ได้รับดาเนินการในอาเภอลาดยาว ๑๔ แห่ง อาเภอเก้าเลี้ยว ๕ แห่ง อาเภอเมืองอุทัยธานี
๙ แห่ง อาเภอหนองขาหย่าง ๒ แห่ง รวม ๓๐ แห่ง คณะฯ มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประเมินแห่งละ ๓ คน
โดยมีค่าตอบแทนที่เป็นราคากลาง ๓๒,๐๐๐ บาท หรือไม่ต่ากว่า แห่งละ ๓๐,๐๐๐ บาท หักค่าใช้จ่ายให้คณะฯ
ร้อยละ ๑๐ หรือประมาณ ๓,๐๐๐ บาท หักค่าใช้จ่ายให้มหาวิทยาลัยร้อยละ ๕ หรือประมาณ ๑,๕๐๐ บาท และ
เป็นค่าดาเนินงานในการสารวจ วิเคราะห์และจัดทารายงาน ๒๕,๕๐๐ บาท
ข้อดีของการรับประเมินฯ จะทาให้คณะฯ ได้เข้าไปใกล้ชิดกับชุมชนและมีค่าตอบแทน ผู้ที่สนใจ
สามารถส่งรายชื่อได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ ชุมมณีหรือนางกมลลักษณ์ พงษ์พรต รักษาการหัวหน้าสานักงาน
คณบดี ภายในวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมในครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เกณฑ์การประเมินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
ประธานมอบให้อาจารย์นัฐพันธ์ พูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดาเนินการประชุมพิจารณา
เกณฑ์การประเมินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เอกสารหมายเลข
๒) ซึ่งผ่านการปรับแก้ไขให้เหมาะสมจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ในวันพุธที่ ๒๒
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

มติที่ประชุม ดาเนินการพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามรายการประเมิ น
แต่ละข้อและปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมเสนอเป็น (ร่าง) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (เอกสารหมายเลข
๓) เพื่อนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ และจะประกาศใช้เป็นเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะฯ ในการประชุมเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น
ต้นไป
ข้อเสนอแนะ คณบดี ข อปรั บ ชื่ อ เกณฑ์ จาก (ร่ า ง) เกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็น (ร่าง) เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๔.๑ ปฏิทินวิชาการและการจัดทา มคอ.๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงรายละเอียดของปฏิทิน
วิชาการ (เอกสารหมายเลข ๔) ซึ่งเป็นปฏิทินวิชาการประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อทราบขั้นตอน
กระบวนการในการดาเนิ นงานของคณะฯ และใช้ควบคู่กับปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย ปฏิทินวิชาการนี้
สามารถดาวน์โหลดได้จากหน้าเวปไซด์ของคณะฯ
ส่วนการพิจารณาอนุมัติผลการเรียนขอให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนของนักศึกษาให้ตรงเวลา
เนื่องจากต้องนาเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ หากเกินกาหนดจะทาให้อนุมัติผลการเรียนไม่
ทันเกิดความเสียหายกับนักศึกษา
ในกรณีของ มคอ.๓ คณะฯ ได้จัดทาแบบเอกสารไว้ที่หน้าเวปไซด์ของคณะฯ และส่งเมลล์ให้
คณาจารย์ทุกท่านนาไปใช้เป็นแบบเอกสารมาตรฐานได้
มติที่ประชุม รับทราบและดาเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๕.๑ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้ที่ประชุมพิจารณาคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษา (เอกสารหมายเลข ๕) ซึ่งจะนามาใช้ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อสิ้นปีการศึกษาจะมีการประเมิน ผล
และปรับปรุงแก้ไข ส่วนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถขอรับแบบเอกสารได้ที่นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อาจารย์ นั ฐ ท์ธีร นนช์ รอดชื่น เชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่ว มพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของ
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
สโมสรนั ก ศึกษาจะจั ดกิจ กรรมภายในส าหรับ นัก ศึก ษาชั้ นปี ที่ ๑ ซึ่ งจะเป็นการแนะนาอาจารย์ที่ ปรึ กษากั บ
นักศึกษา สาขาวิชาใดสะดวกที่จะพบนักศึกษา ขอให้แจ้งกับนางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน เพื่อจัดเตรียมสถานที่
และเตรียมความพร้อมหากไม่สะดวกสโมสรนักศึกษาจะจัดหากิจกรรมอื่นทดแทน
และจากการประชุ มอนุ กิจ การนัก ศึ กษามี ผ ลการคั ด เลื อกต่ างๆ ดั งนี้ การคัด เลื อ กแม่ ผู้ เ ป็ น
แบบอย่างที่ดี คณาจารย์ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ อาจารย์ยุวดี ทองอ่อน บุคลากรสายสนับสนุน ได้แก่ นางชลอ บุญ
เพียร ส่วนแม่ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษาอยู่ระหว่างการคัดเลือกและยังสามารถเสนอชื่อได้
การคัดเลือกผู้แต่งกายด้วยผ้าไทย ได้แก่ ดร.ศรัณยา เพ่งผล
การคัดเลือกผู้ใช้เลขไทยในทุกโอกาส ได้แก่ อาจารย์ทรงศักดิ์ มะระประเสริฐศักดิ์
ประธานเสนอจัดทาเสื้อสีขาวปักสัญลักษณ์ของคณะ เพื่อใส่ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของ
คณะฯ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ราคาตัวละ ๒๕๐ บาท โดยคณะฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ตัวละ
๑๐๐ บาทและคณาจารย์จ่ายเพิ่ม ๑๕๐ บาท แจ้งชื่อและขนาดได้ที่นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มติที่ประชุม เห็ น ชอบตามคู่ มื อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา เห็ น ชอบการจั ด ท าเสื้ อ คณะฯ และ
ดาเนินการตามเอกสารการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
๕.๒ การสรรหาผู้แทนคณาจารย์ประจาภาควิชาเป็นกรรมการประจาคณะชุดใหม่
ประธานแจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการประจาคณะชุดเดิมจะหมดวาระลงในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะฯ จึงต้องทาการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนผู้แทนคณาจารย์ประจาภาควิชาเป็นคณะกรรมการ
ประจาคณะชุดใหม่ในการประชุมครั้งนี้ โดยสรรหาด้วยวิธีการลงคะแนนลับและนับคะแนนเปิดเผย เมื่อลงคะแนน
แล้ว มีการรวบรวมและขานผลการลงคะแนนต่อ ที่ประชุม โดยมีคณาจารย์ จากภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ลงคะแนน ๑๐ ท่าน และภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมลงคะแนน ๓๙ ท่าน รวมทั้งสิ้น ๔๙ ท่าน
ผู้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เป็ น ผู้ แ ทนภาควิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร ได้ แ ก่ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.ทั ศ นุ พั น ธุ์ กุ ศ ลสถิ ต ย์ และผลการสรรหาผู้ แ ทนคณาจารย์ ภ าควิ ช าเทคโนโลยี ก ารเกษตร ได้ แ ก่ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนุพันธุ์ กุศลสถิตย์
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .
สุรชัย บุญเจริญ อาจารย์จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม ผลการสรรหาผู้แทน
คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ อาจารย์จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล
หลังจากการสรรหาผู้แทนคณาจารย์ประจาภาควิชาแล้ว คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชาและ
ผู้แทนคณาจารย์จะคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ๕ ท่านเป็นคณะกรรมการประจาคณะฯ ต่อไป
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการสรรหาผู้แทนคณาจารย์ประจาภาควิชาเป็นกรรมการประจา
คณะชุดใหม่
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น
(นางสาวมยุรา สิทธิ)
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน)
คณบดี
ผู้รับรองรายงานการประชุม

