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รายงานการประชุม  
 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ครั้งที่  1/2558 
วันจันทร์ที ่ 8  มิถุนายน  2558    

ณ  ห้องประชุมชั้น 2  อาคารส านักงานคณบดี  
 

ผู้มาประชุม  
 

      ผศ.สพ.ญ. รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ผศ.ดร.วิเชียร              อุ่นเรือน   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ณรงค์                    ชูชีพ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผศ.จันทร์เพ็ญ  ชัยมงคล   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
นายวีระยุทธ  นาคทิพย์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
นางสุวดี   อิสรายุวพร  หวัหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ฯ 
ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์ค า       หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร   
นายวีระยุทธ  นาคทิพย์   รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์   
สพ.ญ.ดร.ปภาภัสสร์ ศรีมหาคุณวงศ์  คณาจารย์ประจ า 
นายพิศาล  ตันสิน   คณาจารย์ประจ า 
ผศ.ดร.สมจิตร       ถนอมวงศ์วัฒนะ  คณาจารย์ประจ า 
ผศ.ดร.เจริญ  เจริญชัย   คณาจารย์ประจ า 
นางสาวพรรณปพร  โภคัง   เลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม   
นายสรรพ์  บุญเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30  น.   
 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

วาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

1.1 ประธานแจ้งให้ทราบ  
1 การบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้เปลี่ยนแปลงแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ในส่วน

ของคณบดี รองคณบดี และคณาจารย์ประจ า  
2 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ด าเนินการจัดท า ศูนย์ปฏิบัติการ คณะจึงได้เสนอตั้งศูนย์ปฏิบัติการ

ทางการเกษตรเพื่อสุขภาพ  ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ ซึ่งประกอบไปด้วยงานฟาร์ม ด้านพืชศาสตร์ ด้านสัตวศาสตร์ 
และ ด้าน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานบริการวิชาการ ด้าน ฝึกอบรม ด้าน วิจัย /วิเคราะห์ คาดว่าภายใน 5 ปี 
ห้องปฏิบัติการจะได้มาตรฐานครบ 

 

1.2  เรื่องเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งถัดไป ประมาณเดือนสิงหาคมและกันยายน 2558  
2. บทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ ตามข้อบังคับฯ จ านวน 8 หัวข้อ  
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วาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 5/2557        
รับรอง     

 

วาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม งานติดตาม     
 ไม่มี 

วาระท่ี 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
4.1  งานบุคลากร  ข้อมูลข้าราชการสายวิชาการ เกษียณอายุราชการ  ปี 2559 จนถึง ปี 2564 คณะได้

ด าเนินการเสนอขอรับจัดสรรอัตราทดแทนเพ่ือรองรับอาจารย์เกษียณอายุราชการ จ านวน 20 อัตรา ซึ่งในปี 2559-
2564 มีจ านวนอาจารย์เกษียณอายุราชการ 22 อัตรา  

กรอบระดับต าแหน่งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ .ศ. 2559-2560 (4 ปี) 
บุคลากร 27 คน มีคุณสมบัติปรับช านาญการพิเศษ 3 คน ช านาญงานพิเศษ 1 คน ช านาญการ 23 คน ซึ่งคุณสมบัติ
ของช านาญการพิเศษ ต้องเป็นข้าราชการ เงินเดือนข้ันต า 31,820 บาท มีระยะการปฏิบัติงานนับตั้งแต่บรรจุไม่น้อย
กว่า 4 ปี ส่วนช านาญการ เงินเดือนข้ันต่ า 23,250 บาท มีระยะการปฏิบัติงานนับตั้งแต่บรรจุไม่น้อยกว่า 6 ปี 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
4.2 พิจารณาร่างประกาศ โครงกา รศูนย์ปฏิบัติการ  เรื่อง ค่าบ ารุงและค่าตอบแทนบุคลากรในการ

รับจ้างตรวจวิเคราะห์ /ทดสอบ และร่างประกาศ เรื่อง ค่าบ ารุงและค่าตอบแทนบุคลากรในการรับจ้างวิจัย  เพ่ือ
ก าหนดเป็นประกาศ เกณฑ์ในการรับงานภายนอก ที่จะน ามาบริหารงานภายในศูนย์ 

มติที่ประชุม : น าไปทบทวนค่าตอบแทนให้เกิดแรงจูงใจ เห็นควรน าไป พิจารณาเป็นวาระสืบเนื่องใน
การประชุมครั้งถัดไป   

4.3 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานหลักสูตร ข้อแตกต่างของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2558 เน้นเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงาน  โดยหลักสูตรทั้งระดับปริญญาโท แ ละ
ปริญญาตรี จ านวน 9 หลักสูตร จะน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ซึ่งได้
เปลี่ยนชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  

มติที่ประชุม : รับทราบ ให้ค านึงถึงผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ  
4.4 แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ก าหนดแผนรับ 480 คน ซึ่งเป็นโควตาแผนรับ 170 คน 

ช าระเงิน 182 คน สอบตรงแผนรับ  230 คน ช าระเงิน 204 คน และแผนรับ Admission 110 คน  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 259 คน ในภาคเรียนที่ 1 

จ านวน 117 คน และภาคเรียนที่ 2 จ านวน 142 คน ได้รับเกียรตินิยม อันดับ 1 จ านวน 9 คน และได้รับเกียรตินิยม 
อันดับ 2 จ านวน 7 คน 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
4.5 ข้อเสนอโครงการวิจัย งบรายได้ประจ าปี 2559 ที่คณะสนับสนุนให้อาจารย์ได้ท างานวิจัย จ านวน 

28 โครงการ วงเงิน 1,492,500 บาท แยกเป็นในสาขาการผลิตพืช 9 โครงการ สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 4 โครงการ 
สาขาประมง 2 โครงการ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2 โครงการ สาขาสัตวศาสตร์ 2 โครงการ สาขาเทคโนโลยี
การอาหาร 7 โครงการ และสาขาวิศวกรรมแปรรูป 2 โครงการ ซึ่งคณะได้ก าหนดกรอบงานวิจัยที่เป็นงานวิจัย เพ่ือ
เกษตร ยั่งยืน โดยมี ลักษณะโครงการที่ให้การสนับสนุน  4 หัวข้อ คือ ต้องเป็นงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการเกษตร
อนามัย งานวิจัยเพ่ือตลาดเฉพาะ  งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  หรืองานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่  ซึ่งได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อเสนอแนะให้การพัฒนา หรือเป็นผลงานในประเมินหลักสูตรให้ครบถ้วน 

มติที่ประชุม : รับทราบ   เห็นควรน ามารายงาน ทั้งงบประมาณแผ่นดิน และที่ได้รับจัดสรร จาก
ภายนอกด้วย เพ่ือน ามาก าหนดเป็นศักยภาพหาแหล่งทุนภายนอก ผลักดันให้อาจารย์ระดับปริญญาเอก สร้างความ
เข้มแข็งได้ร่วมงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยด้านวิจัย 
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4.6 การจัดการความรู้ (KM) ผลการประเมินที่ผ่านมา สถานภาพไม่ผ่าน โดยในปี 2556 ได้แนวทาง
จัดท า 2 เรื่อง โดยในปี 2557 พัฒนาหัวข้อให้ ไปสู่สถาบัน เพ่ือการเรียนรู้ และ ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่ชัดเจน ขึ้น 
ก าหนดไว้ 3 เรื่อง คือ การใช้  E-learning ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรีย นการสอนของคณะ  เทคนิคการเขียน
โครงการวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ และการเขียนหนังสือราชการ  ส่วนในปี 2558 ได้ก าหนดไว้ 3 เรื่อง 
การจัดท าเรียนการสอนผ่านระบบสารสนเทศ  เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และการ
เขียนหนังสือราชการและการติดต่อสื่อสารงานสารบรรณ โดยได้เสนอของบประมาณในปี 2559 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
4.7 ผลการด าเนินงาน งานบริการวิชาการ ปี 2557  ที่ได้รับจัดสรร 4 โครงการใหญ่ จากสรุปผลการ

ประเมินการด าเนินโครงการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือพัฒนาอาชีพในชุมชน จังหวัดปทุมธานี                
มีความต้องการให้จัดกิจกรรมในลักษณะอย่างต่อเนื่อง และจากการสรุปผลการติดตาม ผล ถอดบทเรียน และให้
ค าปรึกษา โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาอาชีพในชุมชน จังหวัด ปทุมธานี กลุ่มเกษตรกร อ .หนองเสือ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ ด าเนินการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง 
สร้างเสริมพื้นฐานของชุมชนและครอบครัวให้ดีขึ้น และบอกต่อเพ่ือนๆที่ไม่ได้มาเข้าร่วมอบรม  และจากการสรุปผล
การติดตามผล ถอดบทเรียน และให้ค าปรึกษา โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุม แบบมีส่วนร่วมฯ 
จังหวัดปทุมธานี กลุ่มเกษตรกร อ .ล าลูกกา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพ่ือน าไปประกอบอาชีพเป็นทางเลือกและ
สร้างรายได้มากข้ึน มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน สร้างเสริมพื้นฐานของชุมชนให้ดีขึ้น และบอกต่อเพ่ือนๆที่ไม่ได้มาเข้าร่วม 

แผนการบริการทางวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2557 – 2561 ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ ด้าน
ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 82  ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 82 และด้านการน าความรู้ไปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เป้าหมายการบูรณาการกับการเรียน
การสอน จ านวน 3 รายวิชา และน าไปบูรณาการกับการวิจัย จ านวน 1-3 โครงการ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 ที่ได้รับจัดสรร งบประมาณ 615,600 บาท จ านวน 4 โครงการ  
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือพัฒนาอาชีพในชุมชน โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผักสวน ครัวในภาชนะ
ที่เหลือใช้ในชุมชนเมือง โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ของหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้านฯ และ
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  

มติที่ประชุม : รับทราบ  เห็นควรจัดท าแบบสอบถามสร้างกระบวนการติดตาม  
4.8 ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 

2558 – 30 กันยายน 2559  และปฏิทินกิจกรรมคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2558 จ านวน 40 โครงการ  
 มติที่ประชุม : รับทราบ   

4.9 มหาวิทยาลัยก าหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558  ในช่วงเช้าวันที่ 28 
กรกฎาคม 2558 และช่วงบ่ายกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ส่วนทางคณะก าหนดไว้ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558 

มติที่ประชุม : รับทราบ   
4.10  โครงการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ “เพชรราชมงคลธัญบุรี” มี

นักศึกษาของคณะเข้าร่วมโครงการ จ านวน 3 คน ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2558 
 มติที่ประชุม : รับทราบ   

4.11 การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ  จึงขอให้
เตรียมประวัติและผลงานไว้เบื้องต้น  และน าส่งให้ทางคณะเพ่ือรวบรวมน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย ในช่วงประมาณ
เดือนสิงหาคม 
 มติที่ประชุม : รับทราบ   
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วาระท่ี 5  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
5.1   รายงานการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 2558 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม  2558  

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2558 งบด าเนินงานเบิกจ่ายไป ร้อยละ 39.86 งบลงทุน 
(ค่าครุภัณฑ์) เบิกจ่ายไป ร้อยละ 70.20 การเบิกจ่ายเงินรายได้ ปี 2558 งบด าเนินงานเบิกจ่ายไป ร้อยละ 53.14 งบ
รายจ่ายอื่น (ต่างประเทศ) เบิกจ่ายไป ร้อยละ 20.38  งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) เบิกจ่ายไป ร้อยละ 1.47 

ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ทั้งหมด 8 โครงการ 
ด าเนินการแล้ว 3 โครงการ อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 3 โครงการ 

ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการเงินรายได้ปี 2558 ทั้งหมด 3 โครงการ ด าเนินการแล้ว 1  
โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 โครงการ 

สรุปในการด าเนินโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัย (RT) 2558 ทั้งหมด 12 โครงการ ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว งบประมาณ 646,300 บาท เบิกจ่าย 588,195.20 บาท คงเหลือ 58,104.80 บาท  

คณะได้ปรับอัตราค่าตอบแทนนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ประจ าแผนกงานฟาร์ม ซึ่งเดิมจาก
วันละ 240 บาท เป็นวันละ 300 บาท เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหนัก 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 14 ล้านบาท มหาวิทยาลัยเก็บเงิน
สมทบ ร้อยละ 50 รายได้ในส่วนที่จัดสรรคณะจะลดลงประมาณ ร้อยละ 5 แต่วงเงินยังคงประมาณเท่ากับปี 2558 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน รอบ 6 เดือน จ านวน 24 ตัวชี้วัด 
บรรลุ 2 ตัวชี้วัด คิดเป็ นร้อยละ 8.33 อยู่ระหว่างด าเนินการ 12 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00 และยังไม่ได้
ด าเนินการ 10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 41.67 

มติที่ประชุม :   เห็นชอบ ให้ความส าคัญมุ่งเน้นสร้างความเป็นนานาชาติให้กับนักศึกษา และ เร่ง
ติดตามผลการด าเนินงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในรายงานไตรมาสที่ 3  

5.2  อนุมัติผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาพ้นสภาพ 36 คน มีสถิติการติด F 
ร้อยละ 2.67 ส่วนใหญ่จะเป็นวิชาภาคปฏิบัติ ควรน ามาวางแผนป้องกันการพ้นสภาพของนักศึกษาในภาคเรียนถัดไป 
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องให้ความใส่ใจกรณีของนักศึกษาชั้นปีที่ 3,4 วางมาตรการหาแนวทางในการแก้ปัญหาเป็นส าคัญ  
โดยจะด าเนินการในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซ่ึงอาจจะควบรวม ร่วมไปเป็นหัวข้อเพ่ือการวิจัยต่อไป 

มติที่ประชุม : อนุมัติ 
5.3 ติดตามผล แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2556 จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา โดยได้ก าหนด
ผู้รับผิดชอบไว้ทุกองค์ประกอบ ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จปีการศึกษา 2557 – 2558  

มติที่ประชุม : เห็นชอบ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเกณฑ์การประเมินเพ่ือท าความเข้าใจ 
5.4  สรุปจ านวนนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ และสหกิจศึกษา  ปีการศึกษา 2557  จ านวน

นักศึกษาออกฝึกงานในสถานประกอบการ จ านวน 215 คน และสหกิจศึกษา 212 คน และคณะได้จัดโครงการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ 2558 เพ่ือให้นักศึกษาได้น าความรู้จากการเรียนการสอนไปสู่การปฏิบัติงาน
จรงิ และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนในต่างประเทศ และเพ่ือส่งเสริมความเป็นนานาชาติให้กับ
นักศึกษา  ณ มหาวิทยาลัย Untag Banyuwangi ประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 40 วัน ซึ่งมีนักศึกษาสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25 คน เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร  

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  ให้นักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ 2558              
ณ ประเทศอินโดนีเซีย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 3/2557 ให้สามารถเก็บคะแนนไว้เพื่อลงทะเบียนและประเมินผล  
ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 3/2558  

5.5 แผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี พ.ศ.2558 ได้ก าหนดนโยบาย เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
จัดงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ สนับสนุนการ
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เผยแพร่งานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและด้านงบประมาณ และส่งเสริมการจัดงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ชุมชน และนักศึกษามีส่วนร่วม โดยได้ก าหนดแผนกลยุทธ์ เพื่อสร้างระบบและกลไกการท านุบ ารุง ศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการบูรณาการกับการเรียนการอสน กิจกรรมนักศึกษา และ
สนับสนุนการเผยแพร่กิจกรรมการต่อสาธารณชน  ซึ่งได้ก าหนดกิจกรรมโครงการไว้ 15 โครงการ  

มติที่ประชุม  : เห็นชอบ  และขอให้ก าหนด PDCA ร่วมกันในแต่ละหลักสูตร  โดยในการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษาควรแยกรายชื่อนักศึกษาออกเป็นแต่ละสาขา 

  

วาระท่ี  6  เรื่องการน าเสนอแนวคิดของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6.1  ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร .ณรงค์  ชูชีพ ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือได้น าไปพิจารณาในด้านต่างๆ อาทิ  พิจารณา
หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ สอนให้แคบลง เน้นสิ่งที่ส าคัญ เช่น เรื่องของข้อก าหนด
กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร เช่น GMP HACCP GAP BRC มุ่งเน้น
วิชา ท:ป (30:70) พิจารณาถึงคุณภาพนักศึกษาที่จบ ได้มาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนด ไว้  ความเป็นผู้ให้ Self learning   
ความกระตือรือร้น   ความเชื่อมั่นในตัวเอง ความรับผิดชอบ และจิตอาสา พิจารณาถึงอุปกรณ์ให้นักศึกษาฝึกหัดยัง
ขาดแคลนไม่ได้สัดส่วนกับจ านวนนักศึกษา ผลิตภัณฑ์จากนักศึกษา ที่ฝึกหัดมีจ าหน่ายน้ อยมาก ความทันสมัย เช่น 
Boiler, Retort , HPP พิจารณาถึงคุณภาพของผู้สอนไม่ค่อยมีประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจ การผลิตบัณฑิต 
Hand On ยังสู้มหาวิทยาลัยอื่นไม่ค่อยได้  และพิจารณาถึงศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้นักศึกษาฝึกท าธุรกิจ  
 มติที่ประชุม : รับทราบ   
 6.2  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.วิเชียร อุ่นเรือน เสนอแนวทางพัฒนาคณะ เพื่อเป็นการทบทวนถึงวันนี้  ภาพ
ใหญ่ในการพัฒนาคงเป็นไปในเรื่องของ การสร้างคณะให้เป็นสังคมแห่งคนดีและมีความสุข การสร้างคณะให้เป็น
สังคมแห่งปัญญา ที่จะประยุกต์ใช้ความดี  สังคมแห่งคนเก่ง ฝึกและเรียนรู้  การสร้างคณะใ ห้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ 
และการสร้างคณะให้เป็นสังคมแห่งนักบุกเบิกทางเศรษฐกิจและการจัดการ  
 มติที่ประชุม : รับทราบ   

 

วาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
 

 เลิกประชุม เวลา 12.30  น.    
 
 

 
นางสาวพรรณปพร  โภคัง 

                                                                                  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 


