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วาระท่ี  1   เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 ประธานแจงใหทราบ  
 1. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร รายงานการบริหารงาน วิสัยทัศน พันธกิจ เอกลักษณ อัต
ลักษณของคณะเทคโนโลยีการเกษตร แกผูทรงคุณวุฒิประจําคณะ และการเรียนการสอน  สาขาและสาขาวิชาท่ีเปด
สอนท้ังระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทของคณะเทคโนโลยีการเกษตร แนะนําในสวนของผลิตภัณฑท่ีมี
ชื่อเสียงของคณะในเรื่องของการทําไสกรอก ผลิตภัณฑเนื้อ ผลิตภัณฑนม โดยเฉพาะตอนนี้คณะไดมีการสงนมใหกับ
โรงเรียนอนุบาล และอันดับตอไปคณะจะดําเนินการเรื่องแปรรูปสินคาเกษตร ท่ีจะดําเนินการอยางไรใหโรงงานของ
คณะไดมาตรฐาน  
 ขอมูลของบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีอาจารยจํานวน 62 คน ดํารงตําแหนงอาจารย 
33 คน ผูชวยศาสตราจารย 28 คน รองศาสตราจารย 1 คน จําแนกตามวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 3 คน ปริญญาโท 
31 คน ปริญญาเอก 28 คน จํานวนบุคลการสายสนับสนุน 62 คน รวมบุคลากรท้ังหมด 124 คน และมีจํานวน
นักศึกษา 1,118 คน  



2 
 
 2. ยุทธศาสตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยในวาระ
เรงดวน 4 ดาน ยุทธศาสตรท่ี  1 Hand On การสรางบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ จุดหลักๆ จะเนนปฏิบัติและสหกิจ
ศึกษามากกวาทฤษฎี การผลิตบัณฑิตรวมกับสถานประกอบการณทางคณะยังไมไดดําเนินการ และในเรื่องของฝงตัว
ในสถานประกอบการ Talent Mobility สงอาจารยไปสถานประกอบการเพ่ือใหเกิดงานวิจัยรวมกัน ยุทธศาสตรท่ี 2 
Research & Innovations พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ของคณะจะเปนเรื่องขององคความรูเปนสวนใหญ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 Internationalization สงเสริมความเปนนานาชาติ ปจจุบันนี้คณะมีการแลกเปลี่ยนแคเฉพาะ
นักศึกษา ยังไมมีการแลกเปลี่ยนอาจารย จึงตองเรงดําเนินการพัฒนาตอไป ยุทธศาสตรท่ี 4 Modern 
Management การบริหารจัดการสมัยใหม ไดดําเนินการศูนยปฏิบัติการทางการเกษตรเพ่ือสุขภาพ โดยการใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูใหคุมคามากท่ีสุด นักศึกษามีสวนรวมท่ีไดผลผลิตและสามารถนํามาจําหนายได 
 3. การบริการวิชาการ คณะจะฝกอบรมใหกับเกษตรกร และเด็กๆ จากโรงเรียนตางๆ พรอมท้ัง
บุคคลภายนอกท่ีจะเขามาอบรม มีการดําเนินกิจกรรมโครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โครงการ
หมูบานตนแบบการแปรรูปผลิตภัณฑจากกะปอนามัยเพ่ือเพ่ิมมูลคา  โครงการหมูบานตนแบบพัฒนาผลิตภัณฑ             
เบเกอรี่เสริมสมุนไพร  และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตางประเทศท่ีเขามาเรียนใหคณะ จากประเทศอินโดนีเซีย 
เปาหมายของคณะก็คือสรางเกษตรกรรุนใหม และโครงการใหมท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดมาคือยุทธศาสตรเกษตร
อาหารท่ีทํารวมกันกับ 9 มทร. ความเปนเลิศเชิงสินคา smart farm ศูนยทดสอบมาตรฐานอาหาร  มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย คณะเรงพัฒนาในสวนของผลิตภัณฑท่ีเปนอาหาร เชน ไสกรอก มีความตองการท่ีจะทําใหเปนมาตรฐาน 
แตยังติดปญหาในเรื่องของการดําเนินการติดตอประสานงานของเจาหนาท่ี 
 4. คณะเขาไปเชื่อมโยงงานวิจัยนําไปสูภาคปฏิบัติ โดยการใชพ้ืนท่ีของคณะ 125 ไร ท่ีมีอยูเขาสู
แปลงสาธิต โดยเขาไปมีสวนรวมในพ้ืนท่ี จังหวัดปราจีนบุรีประมาณ 500 ไร เพ่ือเขาสูแปลงสาธิต เปนแนวทางหรือ
ทางเลือกใหกับเกษตรกร ในการยกระดับคุณภาพชีวิต  

1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1. บทบาทอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ ตามขอบังคับฯ จํานวน 8 หัวขอ 

 

วาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  
ไมมี    

 

วาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม งานติดตาม     
ไมมี 

 

วาระท่ี 4 เรื่อง เสนอ เพ่ือทราบ  
 4.1 รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน  รายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ 2559 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 
2559 (ไตรมาส2) จากงบดําเนินงานของคณะ จะมีการบริหารจัดการตามรายละเอียดจากแหลงเงินงบประมาณ
ตางๆ เงินงบประมาณรายได โดยจากรายไดของคณะ เชน ผลผลิตและกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดรายได เงินรายไดจาก
งานฟารม จากกการเลี้ยงสัตวและปลูกพืช การทํากิจกรรมทางดานการเกษตรท่ีขายผลผลิต รวมท้ังปจจุบันมีศูนย
ปฏิบัติการทางการเกษตรเพ่ือสุขภาพ การเบิกจาย ในไตรมาส 2 จะเรงเบิกจายงบประมาณในหมวดตางๆ ใหทันกับ
งบประมาณตามรายไตรมาส ในการเบิกจายงบประมาณป 59 โครงการท่ีดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลว คาใชจายในการ
เดินทางไปตางประเทศ คาดวาจะไดตามแผนท่ีกําหนดไว การเบิกจายงบประมาณแผนดิน งบรายจายอ่ืน โครงการท่ี
ยังไมไดดําเนินการ และจะดําเนินการตอคือโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ ท่ีจะจัดข้ึนในเดือนสิงหาคมได
เตรียมการแลว สวนโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวอยูระหวางการตรวจสอบ
ใบเสร็จรับเงิน และโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คงเหลือแคโครงการพัฒนาทักษะทางดานภาษาอังกฤษซ่ึง
อยูระหวางการดําเนินการ  
 มติท่ีประชุม : ทราบ  
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4.2 รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรวาระเรงดวน 
ประจําปงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยจะ
เนน 4 ยุทธศาสตร มีการติดตามการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เปนรายไตรมาส ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึง 
เดือนมีนาคม 2559 ในชวงแรกปงบประมาณ 2558 ไตรมาส รอบ  3 เดือน รอบ  9 เดือน รอบ  12 เดือน ยัง
ดําเนินงานไดไมคอยสมบูรณนัก สําหรับรายละเอียดในป 2558 ตองพัฒนาปรับปรุงจากผลการดําเนินงาน  ในสวน
ของตัวชี้วัดท่ียังไมเปนไปตามท่ีตั้งเปาไว สรุปโดยหลักๆ สิ่งท่ีทําใหไมสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย คือ เรื่อง
ของนักศึกษาผานเกณฑทางดานภาษาและไอคิว เรื่องของผลงานวิจัยท่ีเผยแพรในวารสารวิชาการยังไมถึงคา
เปาหมาย การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับนักศึกษาตางชาติเปนสิ่งท่ีตองเรงดําเนินการ กิจกรรมตางๆ ภายใต MOA 
สถาบันภายนอกและภายในประเทศ กิจกรรมสงเสริมความเปนนานาชาติ การเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
ในระดับตางๆ เปนจุดท่ีตองเรงพัฒนาและเปนท่ีมาของการดําเนินงานในป 2559 สวนในป 2559 ยุทธศาสตรยังคง
เดิม แตในแตละยุทธศาสตรมีการปรับปรุงตัวชี้วัด กิจกรรมตางๆ ท่ีจะทําเปนการลบจุดออนของคณะในปท่ีผานมา ในป 
2558 มีตัวชี้วัด 27 ตัว แตในป 2559 มีเพ่ิมมาเปน 29 ตัว มีการพัฒนามากกวาปกอน  เขาไตรมาสท่ี 2 ในป 2559  
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยังคงคะแนนนอยอยูในเรื่องของ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม  อยูระหวางเรงทําผลงานคาดวาจะ
เปนไปตามคาเปาหมายท่ีตั้งไว สวนยุทธศาสตรท่ี 3 เรื่องของความเปนนานาชาติ ภายในชวงปดภาคเรียนจะสง
นักศึกษาไปโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนทางวิชาการและฝกประสบการณดานเทคโนโลยีการเกษตร ณ ประเทศ
ญี่ปุน ประมาณ 30 คน คาดวาคาเปาหมายจะเพ่ิมข้ึนได สวน Modern Management การบริหารจัดการสมัยใหม 
แผนการดําเนินงานสวนหนึ่งอิงจากมหาวิทยาลัย แตท่ีเนนเรื่องของ Green  University และเรื่องของการประหยัด
พลังงาน โดยภาพรวมยุทธศาสตรท้ัง 4 ดาน คณะพยายามท่ีจะดําเนินและพัฒนาใหผลประโยชนตกกับตัวนักศึกษา
และสถาบันมากท่ีสุด 
          มติท่ีประชุม : ทราบ 

4.3 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รายงานสถานภาพจํานวนนักศึกษา เสนอภาพรวมของนักศึกษาในรอบ 
5 ป ท่ีผานมาตั้งแตป 2554 – 2558 ปการศึกษาละ 1,600 คน นักศึกษาปจจุบันสวนใหญ ในสาขาท่ีมีจํานวน
นักศึกษามากท่ีสุดคือ สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร รองลงมาคือสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน ซ่ึงในสวน
ของนักศึกษากลุมนี้ ความตองการของตลาดคอนขางสูง นักศึกษาสวนใหญท่ีจบการศึกษา คอนขางจะไมมีปญหา
เรื่องของการหางานทํา ในสาขาอ่ืนจํานวนนักศึกษาก็เปนไปตามเปาในการรับนักศึกษาเขามาเรียน สาขาท่ีมีจํานวน
นักศึกษานอยคือ สาขาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร สาเหตุเนื่องมาจากเปดหลักสูตรในป 2554 แตปจจุบัน
จํานวนก็เริ่มคงท่ี  

ภาพรวมมีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาปการศึกษาละประมาณ 300 คน นักศึกษาสวนใหญจะไมคอยมีปญหา
ในรายวิชาท่ีเรียน สามารถดําเนินการใหจบตามเวลาท่ีกําหนดได แตจะมีปญหาอยูบางกับนักศึกษาท่ีตองทําปญหา
พิเศษ คณะมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนท่ีมาจากประเทศอินโดนีเซีย เรียนใน 4 สาขา คือ การผลิตพืช สัตวศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และประมง 

นักศึกษาระดับปริญญาโท เปดสอนจํานวน 2 หลักสูตร คือ เทคโนโลยีการผลิตพืช และเทคโนโลยีการ
อาหาร การดําเนินการท่ีผานมาไมมีนักศึกษาในสาขาเทคโนโลยีการอาหาร แตคณะไดปรับปรุงหลักสูตรไปเม่ือป 
2558 และไดเปดรับสมัคร ยังมีนักศึกษามาสมัครคอนขางนอย ซ่ึงรายละเอียดอัตราผูสําเร็จการศึกษาไปเม่ือป 2556 
จํานวน 2 คน  
 ดร.วัลลภ พรหมทอง เสนอเรื่องปญหาของจํานวนนักศึกษาท่ีลดลง วาเกิดจากอะไร คณะควรหาทาง
ปองกัน และปรับปรุงแกไข  

รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รายงานวาเด็กท่ีมีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.00 จะมีมอบใหอาจารยท่ีปรึกษาเขา
ไปดูแลใกลชิดมากข้ึน ซ่ึงเด็กท่ีเขามาเรียนท่ีคณะมาจากหลายรูปแบบ ท้ังโควตา Admission เด็กบางรายเม่ือเขามา
เรียนแลวมีการยายคณะ อาจจะมีปญหาจากเกรดเฉลี่ย แผนการเรียน หรือมีท่ีใหมท่ีดีกวา ซ่ึงไดมีการรอบรวมขอมูล
และศึกษาอยูวาเด็กท่ีเขามาเรียนและหายไปมาจากสาเหตุใด 
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 มติท่ีประชุม : ทราบ 

4.4 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รายงานระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
เนื่องจากตอนนี้มีการดําเนินการในสวนของการประกันคุณภาพแตละหลักสูตรโดยท้ัง  7 หลักสูตรไดกําหนดผูสอน
และการกํากับติดตามตรวจสอบตามปฏิทินการดําเนินงานท่ีชัดเจน ซ่ึงปท่ีผานมา ไดดําเนินการในหลายอยางของ
หลักสูตร มีปญหาอยูบาง แตก็มีการพัฒนาและปรับระบบข้ึนมาใหมเพ่ือใหเปนไปตามแนวทางของการกํากับติดตาม
การประกันคุณภาพหลักสูตรไดดียิ่งข้ึน 

มติท่ีประชุม : ทราบ 
4.5 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รายงานสถานะภาพงานวิจัย  ป 2556 – 2559 สวนใหญจะเปน

งบประมาณแผนดินเปนหลัก มีมาจากภายนอกบางบางสวน ซ่ึงรายรับสวนใหญอยูในเกณฑท่ีคอนขางจะเพ่ิมข้ึน แต
มีบางครั้งการของบประมาณการเขียนขอโครงการจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ บางครั้ง เขียนไมตรงเปา
มากนัก อยางไรก็ตามเม่ือคิดจํานวนเฉลี่ยตอหัว มีงบเฉลี่ยตอหัวเกินกวาหกหม่ืนบาทตอคน ในปนี้ตามท่ีพิจารณา  
ไดเงินเฉลี่ยตอหัวประมาณเจ็ดหม่ืนบาทตอคน คณะมีการนําเสนอผลงานวิจัยท่ีเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และยังมี
จํานวนผลงานวิจัยในการนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ัง Journal และ Proceeding ในป 2556 ถึง 42 ผลงาน          
โดยจะผลักดันใหอาจารยไดนําเสนอผลงานวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และในชวงปดภาคการศึกษานี้จะมี
การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพ่ือพัฒนาการเขียนบทความ 
 มติท่ีประชุม : ทราบ 

4.6 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รายงาน การสงเสริมพัฒนาความรูความสามารถของนักศึกษาดานการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  ไดเสนอโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการและฝกประสบการณดานเทคโนโลยีการเกษตร ณ ประเทศญี่ปุน  สงนักศึกษา จํานวน 30 คน เดินทาง
ไปท่ี Tokyo University โดยใชเวลาประมาณ 2 สัปดาห คาใชจายในการดําเนินงานครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย คนละ 20,000 บาท และคาใชจายอีกสวนหนึ่งนักศึกษารับผิดชอบรวมดวย นักศึกษาท่ีเขารวมทุก
สาขา อยางนอยสาขาละ 3 คน ท่ีเหลือคณะจะใหโอกาสพิเศษกับนักศึกษาท่ีรวมกิจกรรมดานภาษาอังกฤษตางๆ 
ของคณะ ซ่ึงนักศึกษาแตละคนท่ีเขารวมจะผานกระบวนการคัดเลือกตามท่ีคณะกําหนด 

มติท่ีประชุม : ทราบ 
4.7 รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา รายงานแจงปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2559  ท่ีเริ่ม

ดําเนินการตั้งแตเดือนมีนาคม 2559 เปนตนไป 
มติท่ีประชุม : ทราบ 
 

วาระท่ี  5   เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
5.1 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รายงานผลอนุมัติผลการศึกษา (เกรด) ภาคการศึกษา 2/2558 เปด

สอนรายวิชาชีพของคณะ จํานวน 124 รายวิชา ดําเนินการวัดผลการศึกษาปลายภาคการศึกษาท่ี 2 เม่ือวันท่ี 2 – 
15 พฤษภาคม 2559  

มติท่ีประชุม : อนุมัติ 
5.2 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาป

การศึกษา 2557 เปนสิ่งท่ีคณะดําเนินการและผานกระบวนการตรวจสอบ SAR มีขอเสนอแนะและไดวางแผนในการ
ดําเนินการการพัฒนาปรับปรุง ไดกําหนด KPI ของผลลัพธ มอบหมายผูรับผิดชอบพรอมท้ังกําหนดเวลาดําเนินการ 
โดยในแตละหัวขอเรื่องของหลักสูตร การวิจัย/บริการวิชาการ/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม/บริหารจัดการ และขอมูล
ตางๆ ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ซ่ึงทางคณะมีการดําเนินการติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 
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 5.3 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รายงานแผนการใชประโยชนบริการวิชาการ  
 ผลการติดตามการนําไปใชประโยชน และถอดบทเรียนโครงการพัฒนาอาชีพเพ่ือชุมชน หลักสูตรการเพาะ
เห็ดหลังจากไดอบรมเสร็จสิ้น ไดไปดําเนินการถอดบทเรียนจากกลุมเกษตรกร หมูท่ี 4 ตําบลหนองเสือ อําเภอหนอง
เสือ จ.ปทุมธานี เก่ียวกับท่ีไดอบรมการเพาะเห็ด ซ่ึงกลุมเกษตรกร ไดมีการรวมกลุมทําเห็ดในตะกราและเห็ดฟาง
กองเตี้ย เพ่ือนําไปเปนกิจกรรมเสริมโดยการลดคาใชจายในครัวเรือน  
 ผลการติดตามการนําไปใชประโยชนและถอดบทเรียน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมมายุ 5 รอบ หลังจากไดอบรมเสร็จสิ้น ไดไปดําเนินการถอดบทเรียนจาก
กลุมเกษตรกร  คุณปรานี ภุมมา เลขท่ี 3 หมู 7 ตําบลบึงบอน อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยในพ้ืนท่ีอําเภอ
หนองเสือ เกษตรกรไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทําการเกษตรเพ่ือบริโภคในครอบครัว มาเปนการทําการเกษตร
ท่ีเนนใหไดปริมาณผลผลิตจํานวนมาก เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด โดยการใชปุยเคมีและสารเคมี
กําจัดแมลงศัตรูพืชมากข้ึน ทําใหเกิดการตกคางในผลิตผลและสิ่งแวดลอม และกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ท้ังของ
ผูผลิตและผูบริโภค ปจจุบันเริ่มมีเกษตรกรหลายรายตระหนักถึงโทษและพิษภัยของการใชปุยเคมีและสารเคมีกําจัด
แมลงศัตรูพืช หันมาทําการเกษตรท่ีเปนมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดลอมมากข้ึน และเกษตรกรสามารถนําไปประยุกต
ปฏิบัติไดจริง โดยจัดตั้งกลุมเกษตรกรท่ีมีแนวคิดท่ีจะรวมเดินไปสูการทําการเกษตรอยางยั่งยืน ชวงปท่ี  3-4 จะเปน
ชวงการนําองคความรูไปทดลองปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริง การศึกษาดูงาน การทําแปลงสาธิต การจัดเตรียมพ้ืนท่ีและจัดตั้ง
โรงเรียนเกษตรกร เพ่ือเปนโอกาสใหเกษตรกรไดมาพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ และเปนศูนยเรียนรู
ชุมชนใหผูท่ีสนใจเขามาเรียนรูตอไป  
  รายงานแผนการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการประจําป 2560 จากการสํารวจความพรอมและความ
ตองการของอาจารย/วิทยากรภายในแตละสาขาไดขอมูลจํานวน 36 หลักสูตร และจากการสํารวจชุมชน เพ่ือให
เปนไปตามความตองการและสอดคลองตอความเชี่ยวชาญของอาจารยในการบริการวิชาการมีจํานวน 9 หลักสูตร ท่ี
สามารถดําเนินการได ดังนั้นแผนกบริการวิชาการจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป 2560 เสนอตอคณะกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

มติท่ีประชุม : อนุมัติ เห็นชอบดังเสนอ 
5.4 รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา รายงานแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงเปนตัวชี้วัดหนึ่งของการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ตามแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป พ.ศ. 2559 ดําเนินการสอดคลองไปกับแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัยในการสรางระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

วาระท่ี  6   เรื่องการนําเสนอแนวคิดของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  6.1  ผูทรงคุณวุฒิ น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซ่ือ เสนอแนะเรื่องมาตรฐานสินคาเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ จะเนนเรื่องคุณภาพมาตรฐานเปนสิ่งสําคัญ ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งขององคการการคาโลก WTO จะมี
องคกรจากนานาชาติท่ีจะทําในเรื่องของมาตรฐานทางดานตางๆ เชน สัตว พืช ประมง จึงมีความจําเปนท่ีสินคาท่ี
ผลิตตองไดมาตรฐาน ควรศึกษารูปแบบงานจากภายนอก เชน กระทรวงเกษตรฯ กรมตางๆ และภาคเอกชน วา
ดําเนินการดานใด เพ่ือเปนการสรางเครือขายในการพัฒนาบุคลากร เกษตรกร สถาบันการศึกษาตางๆ ศึกษาความ
เปนไปไดจากกระทรวงเกษตรฯ และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 งานวิจัยและพัฒนา ควรดูวานโยบายของภาครัฐจะเพ่ิมงบประมาณทางดานการศึกษาวิจัยเปนสัดสวน
เทาไหรของ GDP คณะควรมีการเทียบดู มาตรฐานวาในสวนของงบดานการศึกษาวิจัยมากนอยเพียงไร หากยังไม
พอจะมีแนวทางการเพ่ิมงบประมาณดานการศึกษาวิจัยไดอยางไร 
 คณะจะสงนักศึกษาไปประเทศญี่ปุนนั้นเปนโครงการท่ีดี เชนเดียวกับทางดานของกระทรวงเกษตรฯ จะ
ดําเนินการในรูปแบบของโครงการยุวเกษตรกร มีการสงเสริมใหเกษตรกรไปฝกอบรมกับครอบครัวของเกษตรกรท่ี
ประเทศญี่ปุน เพ่ือเปนการศึกษาเรื่องวัฒนธรรม ความอดทน ระเบียบวินัยของเกษตรกรชาวญี่ปุน ระยะเวลา
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ประมาณ 3 เดือน จนถึง 1 ป ซ่ึงจะมีรายไดตอเดือนหรือบางรายเกษตรกรญี่ปุนสนับสนุนงบประมาณกลับมาลงทุน 
นอกจากประเทศญี่ปุนแลว ยังมีประเทศอ่ืนดวย เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และอ่ืนๆ ซ่ึงเปนการสราง
ความสัมพันธระหวางประเทศ และเปนการเปดโอกาสใหเกษตรกรแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี 
 ในเรื่องของการทํา Smart farm ทางดานของกระทรวงเกษตรฯ จะดําเนินการรูปแบบของ smart officer  
รวมมือกับสถาบันการศึกษาในการจัดทําหลักสูตรทางดานความปลอดภัยทางดานอาหาร เพ่ือใหขาราชการท่ีจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีไดไปศึกษาตอ  สวน Smart farmer คือการรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆ เชน 
มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีการพัฒนาหลักสูตรใหเกษตรกรมาอบรมทางดาน food Safety เนื่องจากท่ีผานมา
จะสังเกตไดวาเกษตรกรท่ีไดรับการเจาะเลือดจะพบสารตกคางในเลือดสูง จึงไดจัดอบรมใหเกษตรกรท่ีเปนแกนนํา
หมูบานมีความรูทางดาน food Safety เรื่องของการใชยาฆาแมลงท่ีถูกตอง มีการจัดงบประมาณใหมหาวิทยาลัยใน
แตละแหงนําไปใชในการจัดอบรม โดยมหาวิทยาลัยบางแหงท่ีมีความพรอมอาจจะมีการอบรมหลายรุน ซ่ึงแตละป
จะมีการประเมินผลหลักสูตรและมีการติดตามการนําความรูไปใชหลังการอบรม  
 มติท่ีประชุม : รับทราบ    
 6.2  ผูทรงคุณวุฒิ  นายจิระศักดิ์  เสง่ียมกิตติกุล  เสนอมุมมองสายปฏิบัติการของภาคเอกชน  ในประเด็น
เสนอแนะการผลิตบัณฑิต ทุกวันนี้สถาบันตางๆ มุงท่ีจะเปดหลักสูตรระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในมุมมองสวนตัว
คิดวาผิดทาง มหาวิทยาลัยนาจะเนนเรื่องของคุณภาพกอน ยกตัวอยาง เด็กรุนใหมท่ีจบปริญญาตรีดานวิศวกรรม
ทํางานไมได ปญหาคือเรื่องหลักสูตรท่ีทุกวันนี้มีการปรับหลักสูตรจนกระท่ังนักศึกษาเรียนภาคปฏิบัตินอยเกินไป 
นักศึกษาจบใหมเม่ือไปอยูโรงงานตองฝกงานเพ่ิมอีกประมาณ 2 ป ถึงจะปฏิบัติงานได ซ่ึงเปนปญหาขององคกร 
ตัวอยางเชน โรงเรียนปญญาภิวัฒน รับเด็กจบ ม.3 เขามาฝกงานพรอมกับเรียนไปดวย ซ่ึงเม่ือเรียนจบแลวก็สามารถ
ปฏิบัติงานไดเลย  
 ทิศทางของคณะในแตละยุทธศาสตร เชน เรื่องของ Hand On การสรางบัณฑิตนักปฏิบัติคิดวาเหมาะสม 
เพราะปญหาใหญท่ีภาคเอกชนเจอคือ คนเลือกงาน งานท่ีลําบาก เหนื่อย อยูในสภาพแวดลอมท่ีไมดี จะไมทํา 
นักศึกษาท่ีเรียนจบมาแลวทํางานไมเปน ตองจางชาวบานมาเปนลูกมือ สุดทายก็ตองมีคนหลายชั้นในองคกรเดียวกัน 
ซ่ึงคิดวาไมมีความจําเปน เพราะฉะนั้นควรเนนเรื่องการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน ยกตัวอยางประเทศ
เยอรมันเด็กจะไมสามารถเรียนตอคณะวิศวกรรมศาสตรได ตองจบ ปวช. ปวส. แลวทํางานกอน 2 – 3 ป ถึงจะเรียน
ตอได ไมมีการเรียนตอเนื่องจนจบการศึกษา 
 ภาคเอกชนมุงเนนงานวิจัยและนวัตกรรมทางการเกษตรเรื่องนี้มาก ประเทศไทยใชงบประมาณในการทํา
วิจัยนอยเกินไป เชนตอนนี้บริษัทในเครือซีพีท่ีดูแลอยู มีความรวมมือกับบริษัทใหญในอเมริกา เพราะขอมูลใน
ประเทศไมเพียงพอทําใหงานวิจัยติดขัด 
 ยุทธศาสตรการสงเสริมความเปนนานาชาติ เนนการสงเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ ท้ังนี้ควรสงเสริมการ
เรียนภาษาจีนดวย เพราะเปนภาษาท่ีเก่ียวของในภาคธุรกิจ 
 การศึกษาเก่ียวของกับการเกษตร จึงอยากใหสรางเปาหมายท่ีชัดเจน เนนพืชเศรษฐกิจ ซ่ึงประเทศไทย
จัดเปนอันดับหนึ่งในเชิงมูลคา หากเลือกพืชและผลไมท่ีโดดเดนโยงกับการศึกษาจะเห็นเปาหมายของการศึกษาแต
ละอยาง ควรใหความสําคัญ กับพืชหลักท่ีทํารายไดใหประเทศ เชน ทุเรียน มังคุด มะพราวน้ําหอม ยางพารา ขาว 
ควรลดพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกขาวท่ีคุณภาพต่ํา เนนปลูกขาวคุณภาพสูง เชน ขาวหอมมะลิ ขาวเหนียวเข้ียวงู และเนน
เรื่องของการเก็บเก่ียวและการเก็บรักษา 
 มติท่ีประชุม : รับทราบ   

 

วาระท่ี  7 เรื่องอ่ืนๆ 
 ไมมี       
         

เลิกประชุม เวลา 16.30  น.  
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                                                                                   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
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