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 รายงานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
วันอังคารที่  15  ธันวาคม  2558  เวลา  14.00 น. 

ณ  ห้องประชุมชั้น 3    อาคารส านักงานคณบดี  
 
ผู้มาประชุม  
      จ านวน 54 คน     คิดเป็นร้อยละ 89 
ผู้ไม่มาประชุม   

จ านวน 7 คน   คิดเป็นร้อยละ 11 
  
เริ่มประชุมเวลา  14.00  น.   

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
วาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

1.1 ประธานแจ้งให้ทราบ 
1. ยุทธศาสตร์เกษตรและอาหาร จากนโยบาย 9 มทร. ความเป็นเลิศในเชิงสินค้า รับสนองนโยบายใน

เรื่อง Smart Farm เป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นที่ปรึกษาให้แก่เกษตรกรตามงบประมาณที่มีอยู่ ซึ่งจะพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า จึงขอให้เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อน ศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานอาหาร ฐานข้อมูลเกษตร พัฒนาเครือข่าย พัฒนาก าลังคน มาตรฐานอาหารปลอดภัย 

2. การด าเนินโครงการ COE หลักการจัดตั้งเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ผลผลิตงานฟาร์ม จัดฝึกอบรม
ภายนอก และจัดการวิเคราะห์วิจัย ซึ่งการใช้งบประมาณงานฟาร์ม Coe  เป็นหน่วยที่จัดกิจกรรมฟาร์มให้เป็น
ระบบ รายได้จะเข้าคณะ รายจ่ายเป็นไปตามระเบียบพัสดุ เริ่มด าเนินการไก่เนื้ อ เบิกจ่ายค่าอาหาร และค่าพันธุ์ไก่ 
และผลิตภัณฑ์นม ส่งโรงเรียนสาธิต  โดยะมอบให้สัตวศาสตร์ตรวจทางกายภาพ และเทคโนโลยีก ารอาหารตรวจ
เรื่องแบคทีเรีย เก็บข้อมูลกระบวนการผลิตให้กับผู้บริโภค 

วาระท่ี  2   รับเรื่องรองรายงานการประชุม   
ไม่มี 
 

วาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
  ไม่มี 
 

วาระท่ี  4   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
1. รายการสิ่งก่อสร้างที่ได้รับตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาท (รอบ2) 

ทางมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรในงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ วงเงิน 12,887,500 บาท อยู่
ระหว่างจัดท ารายละเอียดของงาน ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558   

มติที่ประชุม : ทราบ  
2. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรประจ าปี 2559 งบประมาณรายจ่าย และงบรายได้ เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบ

กับปีงบประมาณ 2558 ร้อยละ 5  ยอดเงินจัดสรรยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายขาดไป 6 แสนกว่าบาท เนื่องจาก
จ านวนนักศึกษาน้อยกว่าเกณฑ์ และยังไม่ช าระเงินค่าลงทะเบียน คาดว่าจะได้รับจัดสรรเพิ่มภาคเรียนที่ 2/2558   

 มติที่ประชุม : ทราบ 
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3. ประกาศว่าด้วย การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ชั่วคราว )                    
ของบุคลากร  (สายวิชาการและสายสนับสนุน ) ฝึกอบรม/ดูงาน โดยขอได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อคน 2 ครั้ง ต่อปี 
หลักสูตรหรือโครงการที่เข้ารับการฝึกอบรมดูงาน  ต้องสอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบอยู่ โดยต้องมาน าเสนอ
ผลการฝึกอบรม ดูงาน ในที่ประชุมของคณะ  พร้อมทั้งรายงานผล และท้ังนี้หากนอ กเหนือจากประกาศให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารคณะ 

 มติที่ประชุม : ทราบ 
4. กรอบการสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ  ประกอบด้วยคุณสมบัติของผู้มี

สิทธิรับการสนับสนุน ลักษณะของผลงานวิจัยที่มีสิทธิได้รับการสนับสนุน จ านวนผู้ขอรับการสนับสนุน  
งบประมาณท่ีสนับสนุ นให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท หรือตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย กรณีนักวิจัยฝากผลงานไปน าเสนอ จะให้การสนับสนุนตามที่จ่ายจริงโดยน าใบเสร็จมา
ด าเนินการเบิกตามระเบียบทางราชการ  หลังจากน าเสนอผลงานให้น าส่งรายงานผลการประชุมต่อคณะเพ่ื อน าส่ง 
สวพ. ภายใน 15 วัน จ านวน 2 ชุด  

ขั้นตอนการลงทะเบียนงานวิจัยที่ใช้งบประมาณอ่ืนๆ  นักวิจัยต้องเสนอขออนุมัติด าเนินการวิจัยโดย
ใช้งบประมาณอ่ืนๆ พร้อมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตาม แบบ ว1 ด 

การขอรับเงินและรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย  เป็นไปตามประกาศคณะกร รมการ
กองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย 
พ.ศ.2557 

ขั้นตอนและเอกสารประกอบในการขอเงินงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย (งวดสุดท้าย ) นักวิจัยต้อง
จัดท าบันทึกข้อความ ขอส่งรายงานเล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ และขออนุมัติเบิกเงินงวดสุดท้ายโดยแนบเอกสารต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

มติที่ประชุม : ทราบ 
5. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการประจ าปี  2559 จัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ระยะที่ 1 

ฝึกอบรม 2 ครั้ง  หัวข้อเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ Project base learning และเรื่องการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ ระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตราด แจ้งเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมลงชื่อเข้าร่วม 

 มติที่ประชุม : ทราบ 
6. ก าหนดการจัดงานปีใหม่ ประจ าปี 2559 มหาวิทยาลัย  “ราชมงคลสัมพันธ์ ” ครั้งที่ 14 ในวันที่ 

28 ธันวาคม 2558 งานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงเย็น เวลา 18.00-23.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ส่วนของคณะจัดในวันที่ 
8 มกราคม 2559 พิธีท าบุญตั้งแต่เวลา 10.00 น. และงานเลี้ยง จับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ ณ อาคาร 70 ป ี

มติที่ประชุม : ทราบ 
7. ผลการตรวจประเมินตนเอง  ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับคณะ  ประจ าปีการศึกษา 2557 ได้

คะแนน 4.10 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 เท่ากับ 3.41 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 เท่ากับ 4.62 คะแนน
เฉลี่ยองค์ประกอบที่ 3 เท่ากับ 5.00 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 5.00 และคะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 
5 เท่ากับ 4.10  จุดที่ควรพัฒนา หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานก ากับหลักสูตร   

มติที่ประชุม : ทราบ 
8. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2558 เป็น

ต้นไป ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พ .ศ.2558 และตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการก าหนดประเภทรายจ่าย อัตราการจ่ายและหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน กองทุนส่งเสริม
การฝึกประสบการณ์  พ.ศ.2558 ซึ่งการขออนุมัติออกนิเทศต้องแนบแผนที่การเดินทางด้วย และเบิกจ่ายเป็นราย
ครั้งพร้อมหลักฐานแนบเบิก 

มติที่ประชุม : ทราบ 
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วาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

1. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร สายวิชาการ คณะกรรมการได้พิจารณา
จัดท าแบบประเมินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สัดส่วนคะแนนประเมินร้อยละ 70 แบบข้อตกลงการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปผ.ที่คณะจัดท าขึ้น)  ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ก าหนด 2 แบบ 
แบบ ก. เน้นการเรียนการสอน  และแบบ ข. เน้นงานวิจัย  แบ่งออกเป็น 6 ภาระงานเหมือนกัน ต่างกันที่คะแนน 
งานสอน และงานวิจัย  

แบบใหม่ (ก.) เน้นการเรียนการสอน   
1. งานสอน  ร้อยละ 50   

- งานสอนโดยตรง  (10) 
- งานสหกิจศึกษา/ฝึกงาน (10) 
- งานที่ปรึกษาและกรรมการสอบโครงการ/วิทยานิพนธ์ (10) 
- การปฏิบัติงานสอน (10) 
- การสอนบัณฑิตนักปฏิบัติ (ผู้รับผิดชอบงานฟาร์ม)  (10)       

  2. งานวิจัย   ร้อยละ 10 
- ปริมาณผลงานวิจัย (5) 
- ระดับความส าเร็จในการจัดท า เรื่องงานวิจัย (2.5) 
- ประเภทแหล่งเงินทุนส าหรับด าเนินงานวิจัย (2.5)    

  3. งานบริการทางวิชาการ  ร้อยละ 10   
- ปริมาณผลงานบริการวิชาการ (5) 
- ระดับความส าเร็จในการจัดท า เรื่องงานบริการวิชาการ (5) 

4. งานบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานพัฒนานักศึกษา  ร้อยละ 10 
- งานบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (5) 
- งานพัฒนานักศึกษา  (5) 

  5. งานบริหาร  ร้อยละ 10 
  6. งานอ่ืนๆ/งานที่ได้รับมอบหมาย/กิจนิสัย จรรยาบรรณ  ร้อยละ 10 
 

แบบใหม่ (ข.) เน้นงานวิจัย 
1. งานสอน  ร้อยละ 40   

- งานสอนโดยตรง  (10) 
- งานสหกิจศึกษา/ฝึกงาน (10) 
- งานที่ปรึกษาและกรรมการสอบโครงการ/วิทยานิพนธ์ (10) 
- การปฏิบัติงานสอน (10) 

  2. งานวิจัย   ร้อยละ 20 
- ปริมาณผลงานวิจัย (10) 
- ระดับความส าเร็จในการจัดท า เรื่องงานวิจัย (5) 
- ประเภทแหล่งเงินทุน ส าหรับด าเนินงานวิจัย (5)  

  3. งานบริการทางวิชาการ  ร้อยละ 10   
- ปริมาณผลงานบริการวิชาการ (5) 
- ระดับความส าเร็จในการจัดท า เรื่องงานบริการวิชาการ (5) 
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4. งานบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานพัฒนานักศึกษา  ร้อยละ 10 
- งานบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (5) 
- งานพัฒนานักศึกษา  (5) 

  5. งานบริหาร  ร้อยละ 10 
  6. งานอ่ืนๆ/งานที่ได้รับมอบหมาย/กิจนิสัย จรรยาบรรณ  ร้อยละ 10 

 แรงจูงใจในการวิจัย (ส าหรับเลือกแบบ ข.)  คิดให้ร้อยละ 3 
  ด าเนินงานด้าน COE  คิดให้ร้อยละ 1 

 

เกณฑ์การให้คะแนน  การสอนบัณฑิตนักปฏิบัติ 
1. โครงการเสริมทักษะด้านการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติโดยจัดท าเป็นโครงการ  

มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 จากค่าเป้าหมาย (เป็นโครงการเสริมฝึกความช านาญการที่ไม่มี
อยู่ในรายวิชา)   หรือ  

2. เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลที่ได้รับรางวัลที่เก่ียวกับส่งเสริมการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยได้รับรางวัลใน
ระดับท้องถิ่น/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ  หรือ 

3. เป็นผู้ดูแลงานฟาร์ม 
 
ระดับคะแนน 
                 

ค่าคะแนน 
1 

ค่าคะแนน 
2 

ค่าคะแนน 
3 

ค่าคะแนน 
4 

ค่าคะแนน 
5 

1.จัดท าโครงการ (ง.7ทั่วไป) 
   มีนักศึกษาเข้าร่วม 80%  

 
รายงานการประเมิน 

 
ผลการประเมิน  
ระดับ ปานกลาง 

 
ผลการประเมิน 
ระดับ ดี 

 
ผลการประเมิน             
ระดับ ดีมาก 

2.เข้าร่วมแข่งขัน รางวัลระดับท้องถิ่น รางวัลระดับภูมิภาค รางวัลระดับชาติ รางวัลระดับนานาชาติ 
3.ผู้ดูแลงานฟาร์ม 
-ธุรกิจ  (ระบุผลสัมฤทธิ์)                
โดยจัดท าเป็นโครงการ 
-เพ่ือการศึกษา 
โดยจัดท าเป็นโครงการ 

 
-ส่งรายงาน รับ-จ่าย 
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

 
-มีผลผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 

 
-มีผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย 
 
 

 
-มีผลสัมฤทธิ์เกิน
เป้าหมาย 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน  ประเภทแหล่งเงินทุน ส าหรับด าเนินงานวิจัย 
ระดับคะแนน 
                 
ค่าคะแนน 

1 
ค่าคะแนน 

2 
ค่าคะแนน 

3 
ค่าคะแนน 

4 
ค่าคะแนน 

5 
เงินอ่ืนๆ (ว 1ด ) 

- งบส่วนตัว 
- วิจัยในชั้นเรียน 

เงินรายได้คณะ วิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายนอก (ในประเทศ) ต่างประเทศ 
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คณะขอก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ไว้ล่วงหน้าของแต่ละปี  รอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง ให้เตรียมความพร้อมน าส่งเอกสารประเมิน กลางเดือนมีนาคม และ
กลางเดือนกันยายน 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มีมติให้อาจารย์สามารถเสนอแนะแบบประเมินแบบใหม่ และน าส่งได้ที่รอง
คณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เพื่อน ามาพิจารณาตามข้อเสนอแนะ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558  ทั้งนี้ หากไม่
มีผู้เสนอแนะแต่อย่างใด ทางคณะ จะ ขอประกาศใช้แบบประเมินนี้ โดยเริ่มตั้งแต่รอบการประเมิน
ที ่1 ประจ าป ี2559 (1 ตุลาคม 2558  – 31 มีนาคม 2559) เป็นต้นไป 
 โดยต้องด าเนินการเลือกแบบประเมินก่อนการประเมิน ซึ่งหากผู้เลือกแบบ ก . แล้วเปลี่ยนไปเป็น 
แบบ ข. ท าได้ แต่ทั้งนี้ครั้งท่ี 2 ไม่สามารถเปลี่ยนจาก แบบ ข. ไป แบบ ก. ได้ 
 
วาระท่ี  6  อ่ืนๆ 
   ไม่มี 
 
เลิกประชุม เวลา  16.00  น.        
 
 
          นางสาวพรรณปพร  โภคัง 
                                                                                    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


