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รายงานการประชุม  
 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ครั้งที่  2/2558 
วันอังคารที ่ 18  สิงหาคม  2558    

ณ  ห้องประชุมชั้น 2  อาคารส านักงานคณบดี  
 

ผู้มาประชุม  
 

      ผศ.ดร.วิเชียร              อุ่นเรือน   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดร.ณรงค์                    ชูชีพ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผศ.จันทร์เพ็ญ  ชัยมงคล   รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 
ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
นายวีระยุทธ  นาคทิพย์  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  
นางสุวดี   อิสรายุวพร  หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ฯ 
ผศ.อัญชลินทร์  สิงห์ค า       หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร   
นางสาวสุกัญญา  ชัยพงษ์   หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์   
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   
ผศ.สพ.ญ. รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ติดราชการ 
นายสรรพ์  บุญเจริญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น.   
 

เนื่องจากประธาน(คณบดี)ติดราชการด่วน เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย
การแพทย์แผนไทย จึงได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานการประชุม โดยประธาน
กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

วาระท่ี  1   เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

1.1 ประธานแจ้งให้ทราบ  
1. โครงการนักศึกษาฝึกงานนานาชาติ 2558 โดยจัดส่งนักศึกษาไปฝึกงาน ณ มหาวิทยาลัย Untag 

Banyuwangi เมือง Banyuwangi ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 
2558  รวม 22 วัน นักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์ กับมหาวิทยาลัยและองค์กรในต่างประเทศ  
จ านวน 19 คน  อาจารย์ จ านวน 6 ราย เดินทางเพ่ือไปประสานงานดูแลนักศึกษาและความเรียบร้อยในการฝึกงาน 
รวมทั้งการเดินทางเพ่ือไปติดตามประเมินผล และสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ณ ประเทศอินโดนีเซีย  
เบิกค่าใช้จ่ายจ านวนเงิน  245,000.- บาท ระยะที่ 1  วันที่ 26-30 กรกฎาคม 2558   และระยะที่ 2  วันที่ 12-16 
สิงหาคม 2558    
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2 โครงการประสานงานวิเทศสัมพันธ์ในต่างประเทศ เพื่อด าเนินการประสานความร่วมมือในการ
ปรับปรุงแก้ไข MOU และจัดท า MOA ใหม่ เพื่อประสานงานท าข้อตกลงต่าง ๆ และลงนามความร่ว มมือ  ณ State 
Polytechnic of Jember, University of Jember และ Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi 
(UNTAG) ประเทศอินโดนีเซีย  ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2558 รวม 5 วัน  โดยมีอาจารย์ เข้าร่วม 
จ านวน 6 ราย   ขอเบิกค่าใช้จ่ายจ านวนเงิน 237,000.- บาท  

3 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางการเกษตรเพ่ือสุขภาพ  ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล้ว 
วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนผลงานวิจัยทางการเกษตรที่เกิดจากบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญของคณะ ซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของคณะได้  เพ่ือประสานการพัฒนาและ
สร้างความเป็นเอกภาพของงานวิจัยและโครงการต่างๆของคณะ เพื่อการบริการวิชาการทางการเกษตรสู่ชุมชน และ
ผู้ที่สนใจงานวิชาการด้านการเกษตร เพ่ือเป็นแหล่งฝึกทักษะปฏิบัติงานด้านการเกษตรของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริง เพ่ือผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเชิงธุรกิจที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยมุ่งเน้นกระบวนการ
ผลิตที่ได้มาตรฐานและไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม  และเพ่ือเป็นศูนย์ศึกษาด้านการเกษตรเพ่ือสุขภาพในชุมชนเมือง  ได้
ก าหนดเป้าหมาย  เพ่ือให้บัณฑิตและนักศึกษาของคณะ ได้รับการพัฒนาจากการฝึกภาคปฏิบัติตามโครงก ารทั้ง 7 
สาขา เป็นองค์ความรู้และงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ ปีละไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง สามารถให้บริการวิชาการทางการ
เกษตรสู่ชุมชน และผู้ที่สนใจงานวิชาการด้านการเกษตร ปีละ ไม่น้อยกว่า 500 คน โดยจะมีผลผลิตและผลิตภัณฑ์
จากโครงการวางจ าหน่าย ไม่น้อยกว่า 5 ชนิด และรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากโครงการ ได้
ผลตอบแทนในจุดที่คุ้มทุน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา ภู่รอด เป็นหัวหน้าศูนย์ 

 

1.2  เรื่องเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งถัดไป ประมาณวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558  
2. บทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ ตามข้อบังคับฯ จ านวน 8 หัวข้อ  

 

วาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 1/2558        
รับรอง     

 

วาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม งานติดตาม     
 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  

วาระท่ี 4  เรื่อง เสนอเพื่อทราบ  

4.1  รายงานการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 2558 ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2558  จ านวนเงิน
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรงบด าเนินงาน 6.4 ล้านบาท มีเงินคงเหลือประมาณ 5 แสนบาท ซึ่งได้วางแผนส าหรับซ่อม
ปรับปรุงสัญญาณอินเตอร์เน็ต  คาดว่าจะเสร็จทันแน่นอน  ส่วนค่าสาธารณูปโภคในปีงบปร ะมาณนี้ ใช้ไป 7.6 ล้าน
บาท เป็นงบส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางคณะได้จัดเตรียมแผนส าหรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ให้ตัวเลขลดลง 
และทางมหาวิทยาลัยได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมและท าแผนร่วมกับทางวิทยาลัย ส่วนงบเงินรายได้รับจัดสรรงบ
ด าเนินงาน 5 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายส าหรับไปต่างประเทศ 9 แสนบาท    

มติที่ประชุม : รับทราบ 
4.2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน รอบ 9 เดือน  ตามวิสัยทัศน์ 

ปรัชญา ปณิธาน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  และพันธกิจของคณะ ในจ านวน 4 ยุทธศาสตร์ 24 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย 
9 ตัวชี้วัด ร้อยละ 37.5 อยู่ระหว่างด าเนินการ 12 ตัวชี้วัด ร้อยละ 50.0 ยังไม่ด าเนินการ 3 ตัวชี้วัด ร้อยละ 12.5 ค่า
คะแนนถ่วงน้ าหนัก 2.2891 จากคะแนนเต็ม 5 หากวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่ 1 เท่ากับ 2.61 ต าแหน่งการด าเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เท่ากับ 1.60 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เท่ากับ 2.30 ยุทธศาสตร์ที่  4 เท่ากับ 2.50 ซ่ึงในไตรมาสที่ 4 ยังมีอีก
หลายตัวชี้วัดที่สามารถปรับผลการด าเนินงานให้สูงขึ้นได้  
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มติที่ประชุม : รับทราบ มอบให้ผู้ที่รับผิดชอบยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ติดตาม 
และผลักดันงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย เนื่องจากมีผลประเมินน้อยกว่าทุกยุทธศาสตร์ 

4.3 Reset Reprofile จากการระดมความคิดของผู้บริหารระดับคณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา 
หัวหน้าสาขา และผู้เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดความโดดเด่นศักยภาพของคณะเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้าน
การเกษตรภายใต้แนวคิดการเกษตร เพื่อสุขภาพที่สามารถสร้างอาชีพ และพ่ึงพาตัวเองได้ ตามความสอดคล้องกับ
ประเด็นนโยบายของประเทศและแนวทางการด าเนินงาน ตามชี้วัดที่แสดงถึงเอกลัษณ์ของคณะ พร้อมทั้งก าหนดค่า
เป้าหมายปีงบประมาณ 2559 ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนเกือบทุกตัวชี้วัดทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
4.4 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2559 ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) และจัดท า

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ตัวชี้วัดระดับผลผลิต เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายการผลิตตาม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 93,475,836 บาท แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเงินรายได้ จ าแนก
ตามไตรมาสในงบต่างๆ อาทิ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบบริหารจัดการ
สมทบมหาวิทยาลัย เงินรับฝาก ซึ่งได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยตัดงบประมาณลดลงประมาณ 1,200,000 บาท 
เนื่องจากนักศึกษายังไม่ได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนและนักศึกษาท่ีเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ ประมาณ 100 คน  โดยจะต้อง
ปรับลดงบลงทุน ค่าใช้สอย และงบเงินอุดหนุนงานวิจัย ออกบางรายการ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
4.5 งบลงทุน (สิ่งก่อสร้าง ) ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้มอบให้สาขา/สาขาวิชา จัดส่งรายการครุภัณฑ์

เสนอขอมา และได้ด าเนินการจัดล าดับตามความต้องการของสาขา /สาขาวิชา ทั้งหมด 8 รายการ สาขาการผลิตพืช 
3 รายการ สาขาประมง 1 รายการ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2 รายการ และสาขาสัตวศาสตร์ 2 รายการ  

มติที่ประชุม : รับทราบ  
4.6 งานมุทิตาจิต เกษียณ 3 ราย นางอนงค์ จุลวงษ์ นายเบียบ หงษ์ทอง และนายสมชาติ พันธุ์หว้า  

โดยทางมหาวิทยาลัยก าหนดจัดงานวันที่ 16 กันยายน 2558 คณะก าหนดจัดงาน ในวันที่ 24 กันยายน 2558                
มติที่ประชุม : รับทราบ   ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมงาน 
4.7 จ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา 2558  จากทั้งโควตา สอบตรง และ

Admissions ซ่ึงมีนักศึกษาใหม่ที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา จ านวน 477 คน 
 มติที่ประชุม : รับทราบ   

4.8 กิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เพ่ือถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนักศึกษา รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 
ส่งผลให้เกิดความสามัคคี มีความภาคภูมิใจในสถาบันและการมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกับฉันท์พ่ีน้อง จึงได้จัดกิ จกรรม
ที่มีลักษณะสร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจเสริมสร้างการพัฒนานักศึกษา ไม่มีกิจกรรมที่รุนแรงและละเมิดสิทธิส่วน
บุคคลทั้งทางร่างกายจิตใจ สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการแนวปฏิบัติการจัดกิจรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุม
เชียร์ ประจ าปีการศึกษา 2558  ตั้งแต่วันที่ 10-23 สิงหาคม 2558 ซึ่งทุกกิจกรรมโครงการของสาขาต้องเสนอให้
คณบดีอนุมัติและจัดภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยมีอาจารย์เป็นผู้ดูแล กรณีทีนักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด 
บทลงโทษคือไล่ออกเท่านั้น  
 มติที่ประชุม : รับทราบ   

4.10 ปฏิทินกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2558  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
และนักศึกษา ได้พานักศึกษาไปศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์เกษตร และในวันที่ 20 สิงหาคม พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจ าคณะ ไหว้ครูคณะ กิจกรรมBig Cleaning Day  และในวันที่ 23 สิงหาคม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษา และกิจกรรมประกวดทูตกิจกรรมนักศึกษา  
 มติที่ประชุม : รับทราบ   
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วาระท่ี 5  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
5.1  อนุมัติผลการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 จ านวน 14 วิชา นักศึกษาติด F 2 ราย คิด

เป็นร้อยละ 0.50 มี 1 รายเป็นนักศึกษาที่ออกฝึกงานสถานประกอบการและเสียชีวิต ทั้งนี้ ขอให้อาจารย์ผู้ควบคุม
ตรวจเช็คคะแนนจากสถานประกอบการณ์และเสนอขอปรับเปลี่ยนคะแนนให้นักศึกษา 

มติที่ประชุม : อนุมัติ 
5.2 หน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  จ านวน 11 ข้อ อาทิ จัดให้มีการประชุมอาจารย์ประจ า

หลักสูตร  ติดตาม มคอ .3,4,5,6,7 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาต ามผลการเรียนรู้ วางแผนพัฒนา /ปรับปรุง 
ด าเนินการให้ค าปรึกษากับอาจารย์เข้าบรรจุใหม่ อาจารย์ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทางวิชาการ จัดท าแผนอัตรา
ของอาจารย์เพ่ือรองรองรับความเสี่ยง ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณบดีมอบหมาย   
และพิจารณาเร่งรัด มคอ.7 ยังน าส่งไม่ครบทุกหลักสูตร และบางหลักสูตรเนื้อหายังไม่สมบูรณ์   

มติที่ประชุม : เห็นชอบ เพ่ิมเติมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ในการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อน
เรียน ตามลักษณะในศตวรรษที่ 21 และโดเมนที่ก าหนด 5 ด้าน และเพ่ิมเติมช่องทางให้อาจารย์พบนักศึกษา มากขึ้น 
เห็นควรมอบให้แผนกเทคโนโลยีการศึกษาจัดท าเป็นบล็อก ในเว็บไซด์ส าหรับให้อาจารย์ นักศึกษาและผู้ปกครองได้
เป็นช่องทางการสื่อสารในการซักถาม  และพิจารณาเร่งรัดให้แต่ละหลักสูตร น ามคอ.7 เข้าท่ีประชุมครั้งถัดไป และ
ติดตามปรับแก้ ตามท่ีได้รับข้อเสนอแนะ  

5.3 ร่างกรอบการสนั บสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ  เป็นไปตามเกณฑ์สนับสนุน
ของทางมหาวิทยาลัย โดยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับการสนับสนุน ลักษณะของผลงานวิจัยที่มีสิทธิ์ได้รับการ
สนับสนุน จ านวนผู้ขอรับการสนับสนุน กรอบงบประมาณท่ีสนับสนุน การยื่นค าขอสนับสนุนและอนุมัติ การไป
น าเสนอผลงานทางวิชาการ การด าเนินการหลังเสร็จสิ้นการน าเสนอผลงานทางวิชาการ  พร้อมทั้งก าหนดแผนผัง
ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ  

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ควรเพิ่มเติมขั้นตอน ตรวจสอบมาตรฐานของการจัดประชุมครบองค์ประกอบ
ของนานาชาติหรือไม่ และก าหนดมาตรฐานของการตีพิมพ์ตามท่ีสกอ.รับรอง คณะควรสร้างกลไกลสนับสนุนส่งเสริม
ผู้วิจัย เช่น มีพ่ีเลี้ยงช่วยตรวจผลงาน เพ่ือเสนอน า ผลงาน ไปตีพิมพ์  และหาช่องทางเสนอขอ รับทุน สนับสนุน
งบประมาณจากภายนอก  ไม่ควรรอรับงบประมาณของคณะโดยเฉพาะผู้วิจัยที่ศักยภาพในระ ดับที่สูง(ดร.) หรืออาจ
ประสานกับมหาวิทยาลัยต่างๆ 

5.4  การลงทะเบียนงานวิจัยที่ใช้งบประมาณอ่ืนๆ เปิดให้กับนักวิจัยที่ท างานวิจัยไม่อยู่ในระบบ  ให้
นักวิจัยแสดงหลักฐานที่มางบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานวิจัยว่าใช้เงินจากแหล่งใด หากไม่มีแหล่งที่มาของการ
ด าเนินงานวิจัย นั กวิจัยต้องด าเนินการจัดท าข้อเสนอโครงการตามแบบ ว .1ด. ผ่านการเห็นชอบจากคณบดีเพื่อ
อนุมัติโครงการ และเสนอสถาบันวิจัยและพัฒนา เพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลงานวิจัย  

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
5.5 นโยบายด้านระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 เสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจภายในคณะอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการพัฒนาดัชนีและเกณฑ์การตัดสินส าหรับการตรวจสอบ ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมในคณะน าผลการประเมินมาพัฒนาและพัฒนาปรับปรุงงาน 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ปรับเพิ่มเติมข้อความในส่วนของหลักสูตร 
5.6  พิจารณา เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  จ านวน 3 ราย ปริญญาวิทยาศาสตร ดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 ราย นายสุขวัฒน์ ด่านเสริมสุข รองประธานคณะผู้บริหารสายธุรกิจอาหารส าเร็จรูป ในเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ และนายวสันต์ รัตนานุภาพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด และปริญญา
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายสมชาย สิมมา เจ้าของกิจกรรมสินมานะฟาร์มสเตย์ จ.สุราษฎ์ธานี 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
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วาระท่ี  6  เรื่องการน าเสนอแนวคิดของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6.1  ผู้ทรงคุณวุฒิ ดร .ณรงค์  ชูชีพ  ให้การสนับสนุน เกิดแนวคิดจะท าอย่างไรให้นักศึกษาท่ีจบไปแล้ว
ท างานได้ถูกต้อง ซ่ึงผู้สอนและนักศึกษาต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ฝึกปฏิบัติในสิ่งที่นักธุรกิจปฏิบัติในปัจจุบัน ผู้สอน
ต้องมีเวลาตรวจงานที่มอบหมายทุกชิ้นงาน อาจารย์ต้องท างานวิจัย เรื่องคุณภาพของบัณฑิต และน าผลการวิจัยมา
แก้ไขข้อบกพร่องอย่าให้เกิดซ้ าๆ พร้อมเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีใช้ฝึกหัดซึ่งต้องทันสมัย มีจ านวน
เพียงพอ หรืออาจใช้ร่วมกับคณะอ่ืนๆเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และในการก าหนดเวลาการท างานโครงการต้องมีความ
รวดเร็วมีเป้ าหมายที่ชัดเจนและอาจมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนท าแทนกรณีมีภารกิจมาก  ขอให้ ทางคณะเร่งติดตาม
ด าเนินการขอGMPโรงงานผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  
 มติที่ประชุม : รับทราบ   
 6.2  ผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.วิเชียร อุ่นเรือน  ให้การสนับสนุนให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
โดยเร่งผลักดันให้เกิดหน่วยงาน/กลุ่มงานที่ให้การสนับสนุนอย่างจิงจัง ก าหนดเป็นนโยบายบรรจุในแผนยุทธศาสตร์
เพ่ือให้เกิดคุณภาพ มีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ และมีรางวัลมอบให้เมื่อได้รับแต่งตั้ง พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิด
ผลงานวิจัย และสนับสนุนงบประมาณ การตีพิมพ์ในวารสารที่มี Impact Factor อาจารย์แต่ละท่านสามารถเข้าดู
ข้อมูลค าแนะน าระเบียบต่างๆ ได้ในเว็บไซด์ของสกอ . ซึ่งคณะควรติดตามผู้ที่เขียนผลงานให้ค าแนะน า  และน ามา
เสนอให้ที่ประชุมได้ทราบเป็นระยะ  
 น าการจัดการสมัยใหม่สร้างมูลค่าเพ่ิม น าบัวออกจ าหน่ายจัดหารายได้  ด้วยการน างบประมาณที่ได้รับ
จดัสรรส่วนของบัวมาบริหารจัดการให้มีการปลูกเพ่ือจ าหน่าย ซึ่งอาจเสนอผ่านช่องทางโซเชียลต่างๆ  
 มติที่ประชุม : รับทราบ   
 

วาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 
 7.1 หลักสูตรระดับปริญญาโทของคณะ  จ านวน  2 หลักสูตร ด าเนินการ ปรับปรุง เรียบร้อย แล้ว                    
ถึงข้ันตอนเสนอสก อ.พิจารณาอนุมัติ คาดว่าจะเปิดรับสมัครนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2558 ซึ่งหากมีหลักสูตร
ปริญญาโทก็จะมีนักศึกษาที่ด าเนินงานวิจัยขั้นสูง โดยผลงานของนักศึกษาตามกระบวนการที่ต้องตีพิมพ์  ชื่อแรกเป็น
ของนักศึกษาและมีชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์สามารถน ามาเป็นผลงานทาง วิชาการได้ จากนี้คณะควรต้อง
เตรียมในส่วนของห้องปฏิบัติการให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งให้แผนกบัณฑิตศึกษาต้องสนับสนุน ช่วยเหลืองานและเกิด
การเรียนรู้ให้มากขึ้น 
 

เลิกประชุม เวลา 16.35  น.    
 
 

 
นางสาวพรรณปพร  โภคัง 

                                                                                  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


