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วาระท่ี  1   เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 ประธานแจงใหทราบ  
 รายงานการบริหารงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามนโยบายมหาวิทยาลัยท่ีผูสอนจะตองมีวิธีปรับเปลี่ยน
วิธีการสอน มีการไปฝงตัวภายนอกและนํามาถายทอดใหกับนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการกําหนดโมเดลของ smart 
teacher ในสวนของ CDIO มหาวิทยาลัยไดดําเนินการอบรมเพ่ือจะปรับเปลี่ยนกลยุทธในการสอนใหสอดคลอง                  
มีการเสริมเรื่องของการเปนผูประกอบการ และในเรื่องการพัฒนางานวิจัย การบูรณาการยุทธศาสตรเชิงรุก            
การสรางเครือขายงานวิจัยท่ีตองปรับเปลี่ยน สําคัญคือเพ่ือใหไปสูเปาหมายของนวัตกรรมเพ่ือสังคม พัฒนานักศึกษา
จะเนนเรื่องสายอาชีพ และเรื่องทักษะสังคมในศตวรรษท่ี 21 ท่ีคณะจะตองปรับหลักสูตรท่ีมีอยูในปจจุบัน สวนดาน
การบริหารจัดการตองมีการพัฒนากระบวนการทํางาน พัฒนาบุคลากรเรื่องของการวางกรอบอัตรากําลังใหเปนไป
ตามระบบเสนทางความกาวหนา และเรื่องของการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอมท่ีคณะกําลังดําเนินการอยู 
เรื่องของรายไดคณะ ท่ีคณะจะตองดําเนินการตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
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 การเรียนการสอนมีการพัฒนาใหสอดคลอง คณะจะอยูในกลุมพัฒนาอุตสาหกรรม คือ กลุมอาหารเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ เพราะฉะนั้นจึงเปนหลักท่ีคณะจะตองนําเขาไปเสริมหลักสูตร เพ่ือใหตอบรับใน 4 ปขางหนา 
คณะจะตองทํางานอยางไรเพ่ือใหไดนักศึกษามีคุณภาพและสามารถออกไปสรางงานกับประเทศได  

1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
บทบาทอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ ตามขอบังคับฯ จํานวน 8 หัวขอ 

 

วาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 3/2559    

 

วาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม งานติดตาม  
เรื่องท่ี 1 ขอ 4.4 หนาท่ี 4 การรับโอนยาย ดร.นอมจิตต แกวไทย  สรุปทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย ไมอนุมัติใหโอนยาย 
เรื่องท่ี 2 วาระท่ี 6 หนาท่ี 11 การเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 2558 สภา

มหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ใหกับ คุณวสันต รัตนานุภาพ ซ่ึงจะเขารับพระราชทานปริญญา ในวันท่ี 20 มีนาคม 2560 นี้    
วาระท่ี 4 เรื่อง เสนอ เพ่ือทราบ  
 4.1 รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน  รายงานตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามแผนพัฒนายุทธศาสตรวาระ
เรงดวน ประจําปงบประมาณ 2560 ตัวชี้วัดท่ีคณะตองดําเนินการมี 29 ตัวชี้วัด แบงเปน 4 ยุทธศาสตรหลัก 1 
Hand On: การสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ มี 13 ตัวชี้วัด เนื่องจากภารกิจของคณะคือการสรางบัณฑิตนักปฏิบัติ 
เพราะฉะนั้นตัว KPI สวนใหญจะอยูท่ียุทธศาสตรท่ี 1 , ยุทธศาสตรท่ี 2  Research & Innovations: พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม ,  ยุทธศาสตรท่ี 3 Internationalization: สงเสริมความเปนนานาชาติ , ยุทธศาสตรท่ี 4 Modern 
Management: การบริหารจัดการสมัยใหม KPI หลักๆ จะเปนแบบเดิม แตเนื่องจากปนี้ไดรับ KPI เพ่ิมข้ึนในบางขอ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 เดิมมี 12 KPI เพ่ิมเปน 13 KPI ในรายละเอียดของ KPI แตละตัวตามผลการดําเนินงานท่ีไดรายงาน
ไปเม่ือรอบท่ีผานมาสวนใหญคณะสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย จะมีบางรายการท่ีไมสามารถทําไดเต็ม 5 
คะแนน คณะก็พยายามอยู เพราะฉะนั้นตัวชี้วัดคาเปาหมายตางๆ จะเห็นวาจะมีเครื่องหมาย *1ดอก เปนการ
เปลี่ยนแปลงชื่อตัวชี้วัดและเปนการปรับคาเปาหมาย *2ดอก เปนตัวชี้วัดท่ีเพ่ิมข้ึนในชวงป 2558-2560 *3ดอก คือ
ตัวชี้วัดท่ีคณะพยายามยกระดับคุณภาพใหสูงข้ึน สวนใหญจะเปลี่ยนแปลงไมมาก เพียงแตเนนคุณภาพและจํานวน
มากข้ึน 
 มติท่ีประชุม : ทราบ 
 4.2 รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน รายงาน ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรวาระเรงดวน 
ประจําปงบประมาณ 2560 ไตรมาสแรก (1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม)  

ยุทธศาสตรท่ี 1 บรรลุเปาหมายไปแลว  
ยุทธศาสตรท่ี 2 มี 3 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรท่ี 3 มี 1 ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรท่ี 4 อยูระหวางดําเนินการ ยังมี

ตัวชี้วัดท่ีอยูระหวางดําเนินการท้ังหมด 22 ตัวชี้วัด บรรลุเปาหมายแลว 7 ตัวชี้วัด  ดูจากตารางใยแมงมุมถา
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานปท่ีแลว จะเห็นวาปนี้ดําเนินการพัฒนาไดเร็วข้ึนข้ึน  ดร.เอนก สอบถามวา คะแนน
ไมคอยดีในบางสวน คณะเตรียมแกไขอยางไร รองบริหารและวางแผนแจงวาในตัวชี้วัดแตละตัวคณะมีการติดตาม
เปนระยะ คะแนนท่ีไมคอยดีในบางตัวอาจจะอยูระหวางการดําเนินการเพราะฉะนั้นเวลารวมคะแนนก็จะเปน
คะแนนตามข้ันตอน ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 บางตัวท่ีเปน 0 ไมใชวาคณะไมไดดําเนินการ แตก็มีบางตัวชี้วัด
ท่ีเปนกังวล เชน เรื่องของการผลิตตําราเพ่ิมข้ึน อยางนอยหลักสูตรละ 1 รายวิชา เพราะฉะนั้นคณะมี 7 สาขา ก็ตอง
มีตํารา 7 เลม เนื่องจากมีอาจารยเขียนตํารานอย แตก็มีสงมาแลว 1 สาขาวิชาคือ สาขาวิศวกรรมแปรรูป สาขาอ่ืนๆ
คณะก็พยายามกระตุนอยู มหาวิทยาลัยก็มีโครงการ ONE Teacher ONE Text  น.สพ.ศักดิ์ชัย สอบถามวาคณะมี
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วิธีการดําเนินการกับอาจารยท่ีไมเขียนตําราอยางไร  รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนแจงวาสวนใหญจะเปนการ
เชิญชวนมหาวิทยาลัยจะมีโครงการเพราะสวนใหญการดําเนินงานหลักจะเปนในสวนของมหาวิทยาลัย มีโครงการ
สํารวจ และมหาวิทยาลัยจะจัดการอบรมใหความรูในการเขียนตําราและการเขียนขอตําแหนงทางวิชาการดวย 
คณบดีแจงวาจะมีการบวกคะแนนใหกับอาจารยทีเขียนตํารา ท่ีได Q1 จะมีการบวก 0.2 ได Q2 จะบวกให 0.1 เรื่อง
ของอาจารยท่ีจะสงผลงานทางวิชาการขอใหสงจะใหคะแนนในการประเมิน 0.1 บวกให เริ่มตนดวยการกระตุนและ
สรางแรงจูงใจ ระเบียบของมหาวิทยาลัยไมมีบทลงโทษ ดร.เอนก สอบถามวาตํารามีคณะกรรมการพิจารณาหรือไม
หรืออาจารยเขียนและสามารถพิมพไดเลย น.สพ.ศักดิ์ชัย เสนอความคิดเห็นวาการสอนหนังสือจะตองมีตํารา 
เอกสาร รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนชี้แจงวาอาจารยมีเอกสารประกอบการสอน แตถาตําราจะเปนเชิง
วิเคราะหท่ีลึกลงไปอีกเปนศาสตรท่ีอาจารยปฏิบัติเรียนรูวาและนํามาเขียน แตถาเปนเอกสารประกอบการสอน
อาจารยมีอยูแลว อาจารยจะมีการทํา มคอ. 3 กอนเปดภาคการศึกษา  มีโครงราง รายละเอียดการสอน แตตําราเชิง
คุณภาพสูงข้ึนเปนสิ่งยากท่ีอาจารยแตละทานจะเขียนออกมา ดร.เอนก เสนอความเห็นวาทางคณะตองสํารวจและมี
การสนับสนุนอยางไร เชนการประกวดตําราดีเดนประจําป มีรางวัล หนังสือดีๆ มีการขายตามรานหนังสือได คณบดี 
ชี้แจงวาถามีการพิมพผลการประเมินผลงานอาจารยมีผลงาน และ KPI ของคณะเพ่ิมข้ึน รองคณบดีฝายบริหารและ
วางแผนชี้แจงวาถาเปนในสวนของตําราจะไมมีเงินรางวัลใหแตถาเปนในสวนการขอผลงาน ผูชวยศาสตราจารย , 
รองศาสตราจารย มีเงินให  สวน KPI ท่ีคณะคิดวาในปนี้จะมีผลการดําเนินงานไดดีข้ึนก็คือ  ในเรื่องของภาษาอังกฤษ  
KPI ท่ี 2 Research & Innovations คณะมีการใหแรงจูงใจใหแตมสําหรับการประเมินการปฏิบัติงาน จูงใจในการ
ทําผลงาน   

ยุทธศาสตรท่ี 3 มีโครงการแลกเปลี่ยนและมีเงินคอนขางมากกวาปกอนในเรื่องของตางประเทศ  
ยุทธศาสตรท่ี  4 KPI ท่ีเพ่ิมข้ึนคือ KPI ท่ี 19 คือการทําแผนแมบทเขาสู Green University มีการตั้ง

คณะกรรมการไวแลว ข้ันตอไปมหาวิทยาลัยก็จะมีการจัดอบรมให ทางมหาวิทยาลัยมีการพาไปชมตนแบบของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยวามีการดําเนินงานอยางไรบาง ท่ีคณะไดดําเนินการไปแลวก็คือเรื่องของการประหยัด
พลังงานในเรื่องของฟารมคณบดีพยายามเนนไมใหใชสารเคมี สรางโรงเรือนกรีนเฮาสติดตั้งโซลาเซล  คณบดี ขอ
ขอเสนอแนะเรื่องการทําตําราจากผูทรงคุณวุฒิ  ดร.เอนก เสนอแนะวาตําราเริ่มมาจากชีสแตอาจารยตองมีขอมูล
งานวิจัย และนํามาโยงเปนขอมูลเสริมเขาไปการสอนตองควบคูกับงานวิจัย และออกมาเปนตํารา การท่ีจะเปนตํารา
ไดตองมีงานวิจัย จะเปนของอาจารยเองหรือจะรวบรวมจากนักศึกษาดวยก็ได จะเพ่ิมความสมบูรณและเปนท่ี
ยอมรับ  คุณจีระศักดิ์เสนอวาการวิจัยเพ่ือจะใหเกิดเปนองคความรู  
 มติท่ีประชุม : ทราบ 
 4.3 รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน รายงานการเบิกจายเงินปงบประมาณ 2560 ไตรมาสแรก                 
(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559) งบท่ีไดรับจัดสรรไตรมาสท่ี 1 ตัวเลขการใชจายยังไมมากจากยอดเงินท่ีใชงบ
ดําเนินงานเนื่องจากปนี้คณะพยายามเรงพัฒนาอาจารย งบตางประเทศ ปรับเพ่ิมมากข้ึน มีการทําโครงการดูงาน         
ทํา MOU กับมหาวิทยาลัยตางๆ 
 มติท่ีประชุม : ทราบ 
 4.4 รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน รายงานการดําเนินงานครุภัณฑ และสิ่งกอสราง งบกระตุน
เศรษฐกิจ ประจําปงบประมาณ 2559 และงบประมาณรายจายประจําป 2560 ในงบสิ่งกอสราง เนื่องจากไดรับงบ
กระตุนมามากถาเปรียบเทียบกับคณะอ่ืนๆในมหาวิทยาลัย คณะได 7 รายการ 6,929,200 บาท สวนงบประมาณ
รายจาย คณะได 6 รายการ 29,715,000 บาท รายการครุภัณฑ 23 รายการ เบิกจายเรียบรอยแลว งบประมาณ
รายจายป 2560 มี 15 รายการซ่ึงอยูระหวางการดําเนินการ 7 รายการ และเบิกจายเรียบรอยแลว 8 รายการ ปนี้
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหคณะดําเนินการใหเสร็จสิ้น 31 มีนาคม 2560 ถาดําเนินการลาชา ไมสามารถจัดซ้ือ
จัดสรางไดทัน ก็จะโดนยึดงบ และจะเปน แบล็คลิสตของรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณในครั้งตอไปวาไมสามารถ
บริหารจัดการไดตามแผน 
 มติท่ีประชุม : ทราบ 
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 4.5 รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน รายงานประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง 
“เกณฑภาระงานข้ันต่ําของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2559” เกณฑภาระงาน 
มหาวิทยาลัยประกาศ 26 ตุลาคม 2559 เปนเกณฑท่ีคณะใชประเมินรอบ 1 เกณฑเดิมป 2552 ภาระงานของ
อาจารยมี 35 ชั่วโมงตอสัปดาห ปนี้ปรับข้ึนไมนอยกวา 38 ชั่วโมงตอสัปดาห ภาระงานสอนเหมือนเดิม ภาระงานท่ี
เพ่ิมข้ึนคือภาระงานวิจัยและงานวิชาการ 10 ชั่วโมง ภาระงานบริการทางวิชาการ 4 ชั่วโมง ภาระงานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 2 ชั่วโมง ภาระงานอ่ืนๆ ท่ีสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 4 ชั่วโมง การประเมินจะยึดเกณฑ
ภาระงานสอน 50 เปอรเซ็นต ภาระงานอ่ืนจะแบงตามสัดสวน ภาระงานท่ีไดจะคํานวณตามเกณฑในแตละดาน
คณาจารยท่ีมีตําแหนงบริหาร จะมีภาระงานท่ียกเวนให สําหรับประกาศนี้จะใชในการประเมินรอบท่ี 1 ป 2560  
 มติท่ีประชุม : ทราบ 
 4.6 รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สิ่งท่ีอาจารยตองมีในการประเมินคือ 1แฟมสะสมผลงานมีรายละเอียดสวนบุคคลตั้งแตบรรจุ
จนถึงผลงานท่ีทําในแตละภาคการศึกษา การวางแผนอนาคตวาสนใจจะมีการอบรมท่ีไหน 2.ประเมินภาระงานข้ันต่ํา 
3.แบบประเมินผลสัมฤทธิ์งาน อาจารยท่ีเปนราชการสามารถเลือกไดวาจะใชแบบประเมินดานการเรียน (แบบ ก.) 
หรือดานการวิจัย (แบบ ข.) แตในรอบป 2561 อาจารยท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยจะตองใชแบบประเมิน แบบ ข. 
แบบท่ีเนนงานวิจัย เพ่ือท่ีจะกระตุนใหอาจารยทํางานวิจัยเพ่ิมมากข้ึน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยในการรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย ในสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ป จะตองสงผลงานวิจัย  ดร.เจริญ ชี้แจงใหขอมูลเรื่อง
ประกาศมหาวิทยาลัย ตามท่ีมหาวิทยาลัยรางประกาศและสงใหคณะตางๆ ขอความเห็นสําหรับประกาศฉบับนี้ รอง
อธิการบดีฝายวิชาการและสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนไดนําเรื่องเขาประชุมสภากอนท่ีจะไดรับเอกสาร
แสดงความคิดเห็นจากคณะตางๆ อยางไรก็ตามเม่ือเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยแลวก็มีกรรมการจากคณาจารย
ประจําไดคัดคานวาประกาศฉบับนี้ไมไดผานข้ันตอนของการรับฟงความคิดเห็น ท้ังนี้ทานอธิการบดีและทานผูบริหาร
ท่ีรับผิดชอบอยากใหประกาศฉบับนี้ออกมา เนื่องจากถาใหเกณฑภาระงานเหมือนกับของเดิมหรือเหมือนกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนก็จะไมมีความแตกตางวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะเนนในดานนวัตกรรมท่ีได
ตั้งเปาหมายไว ขอใหรองใชไปกอน และมีมติใหใชประกาศนี้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดร.เจริญเรียนวาถาหา
กวามีปญหาในการใชประกาศฉบับนี้ สามารถท่ีจะเสนอใหฝายบริหารของมหาวิทยาลัยได หรือปรึกษากับทางคณบดี
กอนได  คณบดี แจงวาในสวนของคณะเม่ือเปนประกาศมหาวิทยาลัยแลวตองถือปฏิบัติ ถามีปญหาก็เก็บมาสงขอมูล
ตอไป มหาวิทยาลัยมุงเนนงานวิจัยและนวัตกรรม เนนภาคปฏิบัติ บางทานจะไมถนัดเรื่องงานวิจัย เนนการสอน
ภาคปฏิบัติ อาจารยท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยระดับปริญญาเอก จะไดรับเงินเดือนมากกวา 1.5 เทา เพราะฉะนั้น 
มหาวิทยาลัยตั้งเปาวาอาจารยท่ีเปนพนักงานมหาวิทยาลัยระดับปริญญาเอกจะสามารถสรางนวัตกรรมและพัฒนา
มหาวิทยาลัยตอไปได จะตองใชแบบประเมินนี้ในป 2561 
 มติท่ีประชุม : ทราบ 
 4.7 รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน รายงานผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและ
สายสนับสนุน ครั้งท่ี 2 ไดทําการสอบคัดเลือกไปเรียบรอยแลว ท้ังหมดอัตราท่ีคณะได 11 อัตรา ในสายวิชาการ 
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพสัตวได น.สพ.สินสมุทร แซโงว สวนอัตราท่ี 1สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศนไมมีผูสมัครสอบ 
อัตราท่ี2,3,6 ไมมีผูสอบผาน ดร.เอนก เสนอความคิดเห็นวาการสอบไมผานสื่อถึงคุณภาพการศึกษาปริญญาเอกของ
ไทย รองบริหารและวางแผนชี้แจงวา การสอบมีท้ังขอเขียนและสัมภาษณ สวนใหญท่ีไมผานจะเปนการสอบ
ภาษาอังกฤษท่ีมหาวิทยาลัยตั้งเกณฑมาใหมบางทานไมไดเตรียมตัวมา ในสวนของสายสนับสนุน เชนสาขาการผลิต
พืชทําคะแนนไดนอย คณบดีชี้แจงวามหาวิทยาลัยตั้งเกณฑภาษาอังกฤษสอบและใหนํามายื่นในวันสมัคร สาขา
เทคโนโลยีการอาหารมีผูสอบผานภาษาอังกฤษและเขามาสัมภาษณ แตเปนขอผิดพลาดจากกองบริหารงานบุคคล 
สาขาตั้งคุณสมบัติปริญญาตรีและปริญญาโท Food Science ปริญญาเอกเปนวิศวกรรมอาหาร แตคนท่ีมาสมัคร
สอบวุฒิการศึกษาไมตรงตามเกณฑ ของสัตวศาสตรเชนเดียวกันจบหลากหลายแตวุฒิไมตรงกับความเชี่ยวชาญ องค
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ความรูท่ีจะมาสอนเด็กจะไดนอย ผศ.อัญชลินทร แจงวามีการประกาศคุณสมบัติไวชัดเจนแตไมทราบวาผานการ
ตรวจคุณสมบัติของกองบริหารงานบุคคลมาไดอยางไร 
 มติท่ีประชุม : ทราบ 
 4.8 รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน รายงานบุคลากรดีเดน ประจําป 2559 ไดรับรางวัลมาเม่ือเดือน
มกราคม 2559 งานสถาปนามหาวิทยาลัย ผูทําคุณประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย น.สพ.ธนิต อยูในศิล ชวยเหลือคณะ 
บริจาคสัตว งานวิจัย ใหนักศึกษาไปฝกสหกิจตางประเทศ บุคลากรดีเดนในระดับมหาวิทยาลัย อาจารยสุวดี อิส
รายุวพร บุคลากรดีเดนในระดับมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน นางมงคล สมบัติชัย บุคลากรดีเดนในระดับหนวยงาน 
สายสนับสนุน นางกรุณา ตั้งฤทัยวรรณ 
 มติท่ีประชุม : ทราบ 
 4.9 อาจารยสุวดี อิสรายุวพร ผูแทนรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รายงานอนุมัติผลการศึกษา ประจํา
ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 มีรายวิชาท่ีเปดการเรียนการสอน 125 รายวิชาท่ีเปดสอน เสนอพิจารณาขออนุมัติ 
 มติท่ีประชุม : อนุมัติ 
 4.10 อาจารยสุวดี อิสรายุวพร ผูแทนรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รายงานการแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
ประจําสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ป.โท) ขออนุมัติ รองศาสตราจารย ดร.ดนัย วรรณวนิช มีความเชี่ยวชาญดาน
ปฐพีวิทยา สอนรายวิชาการจัดการดินและปุยในระดับปริญญาโท ภาคเรียนท่ี 2/2559 
 มติท่ีประชุม : อนุมัติ 
 4.11 อาจารยสุวดี อิสรายุวพร ผูแทนรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รายงานแผนการดําเนินการบริการ
วิชาการ ประจําปการศึกษา 2559 อยูในปงบ 2560 คณะไดรับอนุมัติโครงการถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือ
พัฒนาอาชีพในชุมชน งบประมาณท่ีไดรับ 230,000 บาท กลุมเปาหมายสถาบันธัญญารักษ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูและประสบการณทางดานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร ใหแกเกษตรกรผูปวยติดยาเสพ
ติด และบุคคลในชุมชน สงเสริมอาชีพในการประกอบอาชีพใหแกผูติดยาเสพติดหลังจากไดรับการบําบัดฟนฟูแลว                 
ผูผานการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชในการประกอบอาชีพได น.สพ.ศักดิ์ชัย สอบถามวามีการทําทุกป
หรือไม และเคยเลือกสถานท่ีตางจังหวัดหรือไม  รองคณบดีฝายบริหารและวางแผนชี้แจงวา งบประมาณจะใชใน
จังหวัด แตเดิมจะอยูในเขตอําเภอหนองเสือ ปญหาท่ีพบเกษตรกรเปนชุมชนเมือง เกษตรกรเขารวมนอย ผลตอบ
กลับไมคุมคา ปนี้เลยเปลี่ยนเปนสถาบันธัญญารักษ ทําเปนโมเดลเศรษฐกิจพอเพียง สอนใหกับคนไขท่ีอยูในระยะ
บําบัด เวลาออกไปไดมีอาชีพประกอบอาชีพ  คณบดี ชี้แจงเสริมวาจากท่ีไปดูสถานท่ีมีพ้ืนท่ีเยอะ ผูปวยหลายระดับ 
ถามีโมเดลของเกษตรใหเห็นภาพ ซ่ึงใชพ้ืนท่ีไมถึง 1 ไร ใหดูวาสามารถดําเนินการอยางไรไดบาง ถาไดเห็นภาพจะได
ดูวามีแนวทาง  คุณจีระศักดิ์ สอบถามวาโดยเฉลี่ยพ้ืนท่ีมีก่ีไร  คณบดีแจงวามีพ้ืนท่ี เกือบ 100 ไร แตโมเดลมี 1 ไร 
พ้ืนท่ี 1 ไร สามารถดําเนินการได  ดร.เอนก สอบถามวาคนท่ีคณะจะไปสอนใหเขาพรอมรับหรือไม  คณบดี ชี้แจงวา
โรงพยาบาลธัญญารักษมีหนวยงานท่ีคัดเลือกคนมาอบรม จะสอนชวงบาย เพราะชวงเชาตองเขารับการบําบัด 
 มติท่ีประชุม : ทราบ 
 4.12 อาจารยสุวดี อิสรายุวพร ผูแทนรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รายงานประเด็นการวิเคราะหผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558 ตารางท่ี 1 หลักสูตรดําเนินการ
เอง เปนท่ีตองพัฒนาและปรับปรุง ผูตรวจประเมินไดบอก จุดท่ีควรพัฒนามีการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 
ปรึกษาวาควรพัฒนาอะไรบาง  ไดมีการประชุมและทําภาพรวมวาจะมีการพัฒนาอยางไรบาง เพ่ือนํามาใชในป
การศึกษา 2559 ตอไป ตารางท่ี 2 หลักสูตรเสนอใหคณะชวยดําเนินการเพ่ือใหหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
ตารางท่ี 3 ตัวหลักสูตรเสนอใหมหาวิทยาลัยชวยดําเนินการ 1 ระบบสารสนเทศ 2 อัตรากําลังบุคลากร 3 การสราง
เครือขายความรวมมือทางวิชาการดานงานวิจัยการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาสูโรงเรียน มี 3 ขอท่ีเสนอ
มหาวิทยาลัยชวยดําเนินการ 
 มติท่ีประชุม : เห็นควรใหทางหลักสูตรพัฒนาและปรับปรุง ตามท่ีผูตรวจประเมินไดแนะนํา 
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 4.13 อาจารยสุวดี อิสรายุวพร ผูแทนรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รายงานแผนยกระดับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2558 เอาผล 2558 มาพัฒนารองรับการตรวจ
ประเมินในป 2559  
 มติท่ีประชุม : ทราบ 
 4.14 ฝายวิชาการและวิจัย รายงานการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ใหสอดคลองกับนโยบายของ
ประเทศ จํานวน 2 หลักสูตร  

หลักสูตรสาขาการผลิตพืช มีอาจารยเกษียณหลายทานตองมีการปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและของประเทศ ผศ.อังคณา ธนกัญญา ปฏิบัติหนาท่ีประธานหลักสูตรการผลิตพืช เสนอกรอบ
แนวความคิด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.256…)  

การปรับตัวของอาชีพการการผลิตพืช เพ่ิมจากการผลิตตําราใหเปนการบริการ เชน Farm Stay, การ
บําบัดโดยการใชการทําสวน Horticultural Therapy สามารถบําบัดสภาพทางจิตใจได, การฟนฟูสิ่งแวดลอมโดยใช
พืช Phytoremediation สามารถฟนคืนพ้ืนท่ีกลับมาใชประโยชนได 

วัตถุประสงคของหลักสูตร  เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถทางดานการผลิตพืชบนพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพ , เพ่ือมุงเนนใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21, เพ่ือ
สรางคนไทย 4.0 และเศรษฐกิจ 4.0 ใน 2 ดานคือ Biotechnology และใชเทคโนโลยี Smart Farm ไปสูการเปน
ผูนําดานการเกษตร สุขภาพ และการทองเท่ียว รวมท้ังรองรับการเขาสูสังคมผูสูงอายุเต็มรูปแบบของประเทศไทย , 
สรางหลักสูตรฐานสมรรถนะ, สรางบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยคือบัณฑิตนักปฏิบัติ , เนนจุดเดนของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มทรธ คือเปนการเกษตรในเมือง คือกระบวนการผลิตจะตอง clean และ green ใชทรัพยากร 
พ้ืนท่ี แรงงาน ปจจัยการผลิตและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และสรางกิจกรรมเขาถึงชุมชน และดึงชุมชนเขามามี
สวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 

ตลาดแรงงานท่ีรองรับบัณฑิต หนวยงานภาครัฐ, บริษัทเอกชน, ประกอบธุรกิจสวนตัว 
     โครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  136  หนวยกิต ประกอบดวย หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป30 หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 100 หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะท่ีเปล่ียนแปลงจากหลักสูตรเดิม ปรับรายวิชาของกลุมวิชาชีพบังคับ โดยเพ่ิมรายวิชา
ระบบควบคุมอัตโนมัติ เทคโนโลยีชีวภาพ มาตรฐานในการผลิตพืช เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว เพ่ิมการใช
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการผลิต การเก็บเก่ียว และการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว เชนการใช เครื่อง NIR ในการ
ตรวจสอบคุณภาพผลผลิตแบบไมทําลาย การยืดอายุการเก็บรักษาดวยเทคนิค ดัดแปลงสภาพบรรยากาศ การ
เคลือบผิว ปรับหนวยกิต แยกระหวางทฤษฎีกับปฏิบัติใหชัดเจน ปรับรายวิชาของกลุมวิชาชีพเลือก ท่ีมีอยู 21 หนวย
กิต เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความสนใจของผูเรียน และความกาวหนาของเทคโนโลยี โดยจัดแบงออกเปน 3 
ดาน ไดแก รายวิชาดานการผลิต รายวิชาดานเทคโนโลยี และรายวิชาดานธุรกิจ เพ่ิมรายวิชาชีพเลือกท่ีมีลักษณะ
เปนสหวิทยาการ เชน พืชสมุนไพร การทําสวนเพ่ือการบําบัด การออกแบบสถาปตยกรรมการปลูกพืชในอาคาร การ
ใชปญญาประดิษฐเพ่ือการดูแลพืชในโรงเรือน การใชพืชในการฟนฟูสภาพแวดลอม เปนตน เพ่ิมการจัดกิจกรรม ท่ี
ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน เชนการศึกษาดูงาน การเชิญเปนวิทยากรบรรยาย การทําการทดลอง
นอกสถานท่ี การบริการวิชาการ 

ดร.เอนก  เสนอแนะวาไมเห็นรายละเอียด จึงยังใหความเห็นอะไรเพ่ิมไมได ดูทันสมัยตรงกับเหตุการณ                     
ซ่ึงคงตองดูท่ีหลักสูตรวาหลักสูตรเกาเปนอยางไร ตองดูวิชาเลือกดวย โดยรวมดูทันสมัยดี ไอเดียเรื่องทําสวนดี 
เหมาะกับผูสูงวัยอยากใหเนนเรื่องเกษตรอินทรีย เรื่องออแกนิค วัสดุการเกษตรท่ีเปนอินทรีย ราคาคอนขางแพง 
ตองเรียนรูเรื่องการผลิตปุยอินทรียใชเอง วัสดุ และสารตางๆ ในรูปอินทรียใชเองคือตองใหครบ ฟารมเฮาสท่ีเปน             
ออแกนิคก็ดี ผูชวยศาสตราจารยจันทรเพ็ญ ขอใหผูทรงคุณวุฒิแนะนําในสวนของชื่อหลักสูตร ดร.เอนก เสนอแนะวา
ชื่อหลักสูตรตองมากกวาการผลิต ชื่อนั้นสําคัญ ดูจุดเดนของหลักสูตร ควรตั้งชื่อใหมีคําวา อินทรีย คําวาเพ่ือสุขภาพ  
คณบดี ชี้แจงเสริมเรื่องการวางแผนในการฝกอบรม เชน ผูสูงอายุใกลเกษียณสามารถมาอบรมได จะเปดหลักสูตรป
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การศึกษา 2561 หรือ 2562  น.สพ.ศักดิ์ชัย สอบถามถึงคุณสมบัติของผูเขารับการอบรม คณบดี ชี้แจงเรื่องหลักสูตร
ในระบบกับนอกระบบ ถาเปนในระบบจะมีคุณสมบัติของผูเขารับการศึกษา แตถานอกระบบจะไมจํากัดในเรื่องของ
คุณสมบัติ 

อาจารยสุวดี อิสรายุวพร นําเสนอเรื่องการนําหลักสูตรวิทยาศาสตรสุขภาพสัตวและสัตวศาสตรมายุบ
รวมกันเปนหลักสูตรสัตวศาสตร ใหมีความเขมแข็งแตกตางจากท่ีอ่ืน  การผลิตบัณฑิตของคณะจะผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความรูทางวิชาการ  ความรูดานการปฏิบัติ ตลอดจนผูชี้นําทิศทางท่ีดีของสังคม ท้ังสองหลักสูตร เพราะฉะนั้นถานํา
สองหลักสูตรนี้มารวมกันแลว คณะจะผลิตบัณฑิตใหมีความรูทางดานวิชาการ รวมท้ังการผลิตสัตวท่ีใชเทคโนโลยี
และดูแลสิ่งแวดลอมเปนหลัก คือสิ่งท่ีคณะคิดไววาจะผลิตบัณฑิตใหเปนลักษณะแบบนี้ ซ่ึงจะเปนจุดท่ีแตกตางจาก
สัตวศาสตรท่ีอ่ืนๆ และเม่ือนักศึกษาสองสาขาไปประกอบอาชีพก็เปนอาชีพท่ีใกลเคียงกันไมคอยมีอะไรแตกตาง ทาง
คณะจึงคิดท่ีจะนําสองหลักสูตรนี้มารวมกันเพ่ือสรางหลักสูตรท่ีมีความเขมแข็งแตกตางจากท่ีอ่ืน คณบดี ชี้แจงวา
โดยท่ัวไปจะเปนการผลิต แตเราจะเนนเรื่องการดูแลรักษาสัตว ทางฟารมตองการคนท่ีมีความรูในการใชยาเบื้องตน 
จะเอาเขาไปเสริมในหลักสูตรสาขาสัตวศาสตร สภาวิชาชีพสัตวแพทย มีขอกําหนดท่ีการทํางานจะลําบากข้ึนเรื่อยๆ 
จํานวนนักศึกษา ท่ีเขามาเรียนวิทยาศาสตรสุขภาพสัตวคอนขางนอยลง ถาคนรูหลายๆอยางจะสามารถมาพัฒนาได
ดีข้ึน แนวคิดท่ีจะรวมและจะสรางจุดแข็ง ผูทรงคุณวุฒิ น.สพ.ศักดิ์ชัย มีแนวคิดเปนสิ่งท่ีดี เพราะหลักสูตรเดิมมีมา
ตั้งแตป 2519  คณบดี ชี้แจงวาหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงทุก 5 ป แตไมเยอะมาก หลักสูตรจะเนนเรื่องการ
ปฏิบัติการ เนนเรื่องสัตวเศรษฐกิจ ผูชวยศาสตราจารยการันต แจงวาเทคนิคการสัตวแพทยจะเนนเรื่อง
หองปฏิบัติการ หลักสูตรจะปปญหาเรื่องเทคนิคการผลิตแต Lab จะเกงมาก   

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 
 4.15 ฝายพัฒนานักศึกษา รายงานปฏิทินกิจกรรม ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 กิจกรรมท่ีไดวางแผนไวมี 9 
กิจกรรม แนะแนวการศึกษาสัญจร เปดบานราชมงคลธัญบุรี “โครงการแนะแนวการศึกษา” เดินการกุศล “ราช
มงคลธัญบุรีสัมพันธ” รณรงคการเลือกตั้งผูนํานักศึกษา เลือกตั้งองคการนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา  
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งท่ี 30 ปการศึกษา 2558 สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งท่ี 23 สืบสานสงกรานตไทย 
และปจฉิมนิเทศนักศึกษา อําลาสถาบัน ปการศึกษา 2559 

มติท่ีประชุม : ทราบ 
 4.16 ฝายพัฒนานักศึกษา รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมโครงการแขงขัน ไดเขารวมแขงขันจัดสวน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2559 ณ ศูนยการคาฟวเจอร
พารค รังสิต จํานวนเงินงบประมาณ 14,000 บาท ไดรางวัลชนะเลิศ ประเภทประชาชน และประเภทอุดมศึกษา 2
โครงการแนะแนวการศึกษาสัญจร จะเริ่มดําเนินโครงการในเดือนกุมภาพันธ 2560 3โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
จะดําเนินการ 16 มีนาคม 2560 

มติท่ีประชุม : ทราบ 
 

วาระท่ี 5  เรื่องการนําเสนอแนวคิดของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซ่ือ เสนอแนวคิดในเรื่อง การติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีจบการศึกษา โดย
ควรแยกขอมูลเปนสวนท่ีทํางานในภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป ใหตรง
ตามความตองการของตลาดแรงงาน 
 คุณจิระศักดิ์ เสง่ียมกิตติกุล การรับนักศึกษาเขาทํางานอบรม 1- 2 ป แลวถึงทํางานได ภาคเกษตรทุกคน
มุงเนนเรื่องใบประกาศ แตจบออกมาทํางานไมเปน โดยเฉพาะภาควิศวกรรม จบมาปแรกทํางานไมได วิศวทํางานสู
เด็กจบ ปวส. เม่ือ 20 ปกอนไมได เรียนวิศวกรรมปแรกตองมีพ้ืนฐานกอน เยอรมันใชระบบนี้ การปรับหลักสูตรท่ี
ทันสมัยดีแตเด็กตองมีพ้ืนฐานทางการเกษตรใหแนนกอน เยอรมันไมมีมหาวิทยาลัยท่ีติดอันดับ แตทําผลิตภัณฑติด
อันดับของโลก เยอรมันเรียนทฤษฎีกับปฏิบัติควบคูกันไป หลักสูตรอยาไปมุงเนนเรื่องใบประกาศมากเกินไป แต
ทํางานไมได ท่ี CP มี ดร. เยอะ แตปฏิบัติไมได คุณจีระศักดิ์เปนนักปฏิบัติมีทฤษฎีเปนพ้ืนหลัง เรื่องขาวถามุงเนนจะ



8 
 
ทําเรื่องขาวตองใหเกง ประเทศไทยแกปญหาเรื่องขาวไมตก เครือ CP จะเนนเรื่องขาว พ้ืนท่ีการผลิตเยอะเกินไป แต
ถาเลิกผลิตจะไปทําอะไรก็ไมรู ในขณะท่ีอเมริกากาวหนา ไทยตามตางประเทศไมไดทางดานการเพาะปลูก 
*เนนเรื่องภาคปฏิบัติ ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ ถาเรื่อพ้ืนดินแกไมตกตอไปจะลําบาก พ้ืนแข็งแกรงตอไปเศรษฐกิจดี 
ถาพ้ืนฐานดี ควรเนนเรื่องการปฏิบัติควบคูไปดวย 
 ดร.เอนก ศิลปะพันธ ภาพชัดเจนบัณฑิตของคณะคือเปนนักปฏิบัติ ตองเปนนักปฏิบัติท่ีอิงเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย ทางคณะปรับหลักสูตรใหทันสมัยเปนเรื่องท่ีดี ทางดานพืชท่ีรวมเรื่อง Farm Stay การกําจัดมลพิษ
สิ่งแวดลอม สรางความแตกตางกับการผลิตพืชกับสถาบันอ่ืน คนทํางานตอไปตองรูหลายอยาง เชน ทํา  Farm Stay 
ตองผลิตปจจัยการผลิต ลดตนทุน ทําเอง เรื่องสัตว การรวม 2 หลักสูตรก็นาสนใจ ชื่นชมในความทันสมัย รวดเร็ว 
ในการคิดและการเปลี่ยนแปลงของคณะ ขอเอาใจชวยคณะใหทําสําเร็จ 
 
เลิกประชุม เวลา 11.30 น. 
 
 
 

นางสาวแอนนา  ตระกูลอารีย 
                                                                                   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

นางสาวพรรณปพร โภคัง 
                                                                                   ผูตรวจรายงานการประชุม 
 


