
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  
ครั้งท่ี  3/2555 

วันพุธท่ี   26   กันยายน  2555   
ณ  ห้องประชุมชั้น 2  ส านักงานคณบดีคณบดี  

                เร่ือง/ประเด็น                            ผลการด าเนินงาน / ข้อเสนอแนะ 

1. เตรียมพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

แนวทางการบริหารคณะจัดการเรียนการสอนเตรียมรับประชาคมอาเซียน โดย
มาตรฐานQA ที่เหมือนกัน การปรับตัวเป็นสมาชิกของเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN University Network: AUN)  ครอบคลุมทั้ง 4 ภารกิจ  การ
เรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม    และในการวิเคราะห์
หลักสูตร เปรียบเทียบหลักสูตรสายเกษตรกับประชาคมอาเซียน โครงสร้าง
หลักสูตร  คุณภาพทางด้านวิชาการ  คุณภาพของนักศึกษา และจัดระบบการ
เรียน ถือเป็นเร่ืองส าคัญ  

2. ผลการประเมิน SAR 

ประจ าปี 2554 

-รวมคะแนน 9 องค์ประกอบ 3.56  ระดับดี หากรวมตัวบ่งชี้ใช้ผลร่วมกับทาง
มหาวิทยาลัย ผลภาพรวมจะเท่ากับ 4.06 และประมาณต้นปี จะมีการประเมิน
จาก สมศ. สิ่งที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขคือเร่ืองงานวิจัย 
-จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมินคุณภาพศึกษาภายใน 
ตามจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ  แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา พร้อมตัวบ่งชี้
และเป้าหมายวัดความส าเร็จ  ผู้รับผิดชอบ และก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 

3. การออกนอกระบบ มหาวิทยาลัยจะออกนอกระบบในปี 2558 ได้ส ารวจทรัพย์สินไปเรียบร้อยแล้ว 
ขั้นต่อไปคงเป็นการพัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

4. การ

บริหารจัดการ  

 

- ระบบงานสารบรรณ โดยลดขั้นตอน 

- มหาวิทยาลัยฯได้แต่งตั้ง รองอธิการบดี ประจ าศูนย์รังสิต  

- มาตรฐานการปฏิบัติงานขั้นต่ า เป็นสมรรถนะที่ต้องรู้บทบาทของบุคลากร 

แผนพัฒนา เร่ืองของการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ บุคลากร 
นักศึกษา  รับนักศึกษา การสร้างตลาดแรงงานให้กับนักศึกษา 



5. วิเทศสัมพันธ์  ได้ติดต่อแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียหลายแหล่งอาจารย์
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย   และมหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศจีน จะเร่ิมมี
การแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมอาจารย์ 2 ท่าน 
ในช่วงปิดภาคเรียน    และประเทศมาเลเซียจะเป็นในรูปแบบของสหกิจ สาขา
สัตวศาสตร์  เทคโนโลยีการอาหาร  และวิศวกรรมแปรสภาพ  

6. การปรับปรุงอาคาร

สถานที่   

 
 

-จากงบฟื้นฟูน้ าท่วม โครงสร้างพื้นฐานทั้งอาคารเรียน ถนน โรงเรือน ฟาร์ม 
ด าเนินการไป 70-80%  ซึ่งก าหนดโดยช่วงเวลา และการก่อสร้างต้อง
ด าเนินการพร้อมกันทั้งหมด  ปัญหาจะอยู่ที่ถนน ช่วงนี้ฝนตกท าให้การสัญจร
ล าบาก คณะได้จัดรถรับส่งบริการตลอดทั้งวันอ านวยความสะดวกให้กับ
นักศึกษาและบุคลากร ที่จะเดินทางเข้าออก 
-พื้นที่ว่างของคณะ ขอให้เข้าใช้ประโยชน์อย่าปล่อยให้ว่างเปล่า  และการขยาย
พื้นที่ ได้เสนอขอมหาวิทยาลัย จัดซื้อพื้นที่ด้านข้างเพิ่มเติม 

7. แผนพัฒนางานฝ่าย

วิชาการและวิจัย 

 

- งานวิจัย  ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ  พัฒนาศักยภาพนักวิจัย จัดหาแหล่งทุน
และงบประมาณสนับสนุน ต้องเร่งสนับสนุนพัฒนาเร่ืองการตีพิมพ์เผยแพร่  ซึ่ง
ที่ผ่านมาปี2553 ได้พิมพ์จ านวน 20 เร่ือง ปี 2554 จ านวน 4 เร่ือง 
- งานบริการวิชาการ  ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรสู่สังคม ชุมชน พัฒนาอาชีพให้แก่ชุมชน ตามหลัก  PDCA  และส่งเสริม
สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน และงานวิจัย 
ซึ่งงบประมาณปี 2556 ต้องด าเนินการท าแบบยั่งยืน  
- งานการเรียนการสอน    ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติของสกอ. พัฒนาระบบกลไก และการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ทัน
การเปลี่ยนแปลง( ASEAN Community)  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
ห้องปฏิบัติการ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารประกอบการสอน  เพื่อเสริม
ทักษะการปฏิบัติและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับวิชาชีพ สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมอันดีแก่นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง   
- จ านวนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ระดับปริญญาตรี  1,639 
คน และระดับปริญญาโท 14 คน 
- แผนพัฒนาอาจารย์  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการ  แผนการรับอาจารย์ทดแทนอัตราที่



เกษียณอายุ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาชีพ 
ให้อาจารย์ได้ฝังตัวในสถานประกอบการภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนอาจารย์
ตามMOU กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
-มอบฝ่ายวิชาการ ให้บริการและประสานงานอ านวยความสะดวกต่อนักวิจัย   
และให้ความส าคัญพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 

8. แผนและผลการ

บริการวิชาการแก่

สังคม ประจ าปี

การศึกษา 2555   

-โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน                       
จ.ปทุมธานี จ านวน 8 โครงการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่
สังคม จ านวน 4 โครงการ และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน 
ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 1 โครงการ 
ผลการด าเนินงานผลลุตามเป้าหมาย   

9. กิจกรรมฝ่ายพัฒนา

นักศึกษา 

 
 
 
 

-การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 
“ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ประจ าปีการศึกษา 2555 วันที่ 2-9 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่ง
ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณบดีเป็นคณะกรรมการอ านวยการจัดการ
แข่งขัน และมอบให้คณะฯรับผิดชอบดูแลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด 
(ทีมชาย/หญิง) สนามแข่งขันกลางแจ้ง และมอบให้คณะฯท าหน้าที่รับ
ลงทะเบียนและปฏิคม ซึ่งจะต้องเตรียมก าลังคนในการต้อนรับคณะนักกีฬา  
แต่คณะฯไม่สามารถจัดเป็นที่พักภายในคณะให้ได้   
-การจัดการเดิน-วิ่งการกุศล “ราชมงคลธัญบุรี ครอสคันทรี ฮาล์ฟมาราธอน”   
ปี 2556  วันที่ 13 มกราคม 2556   คณะฯรับผิดชอบด้านสวัสดิการอาหาร น้ าดื่ม 
และที่พัก  ท าหน้าที่จัดเตรียมอาหารว่าง ประสานงานฝ่ายจัดการแข่งขัน  
-สมุดบันทึกกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาปี 1/2555 ได้บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
ซึ่งต้องบันทึกกิจกรรม 5 ด้าน ทั้งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยหรือคณะจัด หรือไป
ร่วมกับหน่วยงานอื่น   โดยเร่ิมตั้งแต่วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
-งานรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตจ านวน 336 คน มหาบัณฑิตจ านวน 
2 คน โดยซ้อมย่อย วันที่ 20 พฤศจิกายน ห้องประชุมรินลอุบล  ซ้อมย่อยรวม
และซ้อมใหญ่วันที่ 21,24พฤศจิกายน หอประชุม  และรับจริง วันที่ 27
พฤศจิกายน(ช่วงช้า)  



10. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

งานแผน และการเงิน
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
งานแผน และการเงิน
งบประมาณ (ต่อ) 
 
 
 

- รายงานตัวชี้วัดของคณะ  ตามกลยุทธ์การพัฒนาหน่วยงาน พ.ศ. 2553-2556 
และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2555  รอบ 9 เดือน ตัวชี้วัดของคณะ 75 
ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดทั้งหมด 107 ตัว 
- สรุปการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 2555   ณ วันที่ 25 กันยายน 2555 
สรุปรายละเอียดการส่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  การส่งเบิกเงินรายได้  การ
ด าเนินโครงการงบรายจ่ายอื่นและงบเงินอุดหนุน  โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ จ านวน 4 โครงการ 
โครงการที่ใช้เงินงบกลางมหาวิทยาลัย จ านวน 3 โครงการ  และรายละเอียด
การโอนย้ายเงินระหว่างหมวดเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
- รายงานการเบิกเงินงบประมาณ  งบด าเนินงาน รับจัดสรร 6,409,000 บาท 
เบิกจ่าย 6,413,121.07 บาท คงเหลือ 4,121.07 บาท และการเบิกจ่ายเงินรายได้  
การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ91.89  

- รายการการด าเนินโครงการปีงบประมาณ 2555  งบรายจ่ายเงินรายได้รับ
จัดสรร 2 โครงการ โดยโอนหมวดเงินจากเงินรายได้ 1 โครงการ  และงบ
รายจ่ายอื่นเงินงบประมาณได้รับจัดสรร 3 โครงการ งบเงินอุดหนุนบริการ
วิชาการเงินงบประมาณได้รับจัดสรร 7 โครงการ 

-  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปี 2555 ด าเนินโครงการส าหรับบุคลากร
คณะ จ านวน 4 โครงการ 183,878 บาท และบุคลากรคณะเข้าร่วมโครงการที่
หน่วยงานอื่นจัด จ านวน 9 โครงการ  80,740 บาท รวมเบิกจ่ายจากงบพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 264,618 บาท   

- ค่าใช้จ่ายในการดินทางไปต่างประเทศ 4 โครงการ 164,692 บาท   

- โครงการที่รับเงินจากมหาวิทยาลัย 3 โครงการ เบิกจ่าย 409,260 บาท 

- รายละเอียดการโอนย้ายงบประมาณระหว่างหมวด เพื่อใช้ในการเบิกจ่าย
ของคณะ เงินรายได้ระดับปริญญาตรี โอนย้าย 13 ครั้ง ระดับปริญญาโท 
โอนย้าย 2 ครั้ง เงินรายได้งานฟาร์ม โอนย้าย 2 ครั้ง  เงินงบประมาณรายจ่าย 
โอนย้าย 3 ครั้ง 
- รายงานการด าเนินงานงบฟื้นฟูคณะเทคโนโลยีการเกษตร  และได้รับ

งบประมาณเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยจัดสรรซ่อมแซมอาคาร  

- การก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อการสัญจร ซึ่งคณะได้จัด



รถบริการ จึงขอแจ้งให้นักศึกษาปรับตัว คาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ
1-3 เดือน 

11. การบริหารความเสี่ยง
ประจ าปี 2555 

  4 เร่ือง คือเอกสารทางด้านการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง การลดลงของจ านวน
นักศึกษาที่เข้าศึกษา อุทกภัยธรรมชาติ ด้านการสอนและด้านการวิจัย  

12.ผลประเมินการ
ปฏิบัติงานคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ประจ าปี
การศึกษา 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบประเมินมีผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวนทั้งสิ้น  13  
คน  จากจ านวนคณะกรรมการ  13 คน  คิดเป็น 100 %    จากการสรุปผลการ
ประเมินโดยภาพรวมทุกด้าน มีค่าเฉลี่ย   3.56  คิดเป็นร้อยละ 71 .26   ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ มาก   ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
หัวข้อที่ 1.  การปฏิบัติงานตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ า
คณะ :  พิจารณาภาพรวมผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจ าคณะในปี
ที่ผ่านมา  คะแนนการประเมิน มีค่าเฉลี่ย 3.67  คิดเป็นร้อยละ 73.39   ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ มาก   
 

หัวข้อที่ 2.  ด้านการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ :  พิจารณาภาพรวมการ
จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะที่ผ่านมาว่ามีความเหมาะสม/มี
ประสิทธิภาพเพียงใด    โปรดให้ค าแนะน าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
ประชุม   คะแนนการประเมิน มีค่าเฉลี่ย 3.45  คิดเป็นร้อยละ 68 .93   ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ  ปานกลาง 

12. ข้อเสนอแนะอื่นๆ       

จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดร.ณรงค์  ชูชีพ      การพัฒนาหลักสูตร ควรให้ความส าคัญและพัฒนาให้ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งมีคุณลักษณะที่ควรค านึงถึงคือ การเพิ่ม
สมรรถนะ  เน้นย้ าพัฒนาอย่างจิงจัง และลักษณะของบัณฑิตที่สถาน
ประกอบการต้องการ   คุณวุฒิที่ใกล้เคียงกัน  การประยุกต์ใช้งานเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ได้  มีความรู้ความสามารถตรงกับงาน   มีความสามารถในการ
วิเคราะห์   ความสามารถทางภาษาอังกฤษ   การสื่อสาร   ความสามารถใน
วิชาชีพเน้นปฏิบัติมากทฤษฎี  สามารถพัฒนาตนเองได้  ด้านศีลธรรม คุณธรรม 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


