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รายงานการประชุม  
 คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

ครั้งท่ี  2/2560 
วันจันทรท่ี  3  เมษายน  2560    

ณ  หองประชุมอินทนิล 2 ช้ัน 2 อาคารสํานักงานคณบดี  
ผูมาประชุม  

ผศ.สพ.ญ. รุงสวรรค วรรณสุทธิ์   คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
น.สพ.ศักดิ์ชัย              ศรีบุญซ่ือ  ผูทรงคุณวุฒิ  
ผศ.จันทรเพ็ญ  ชัยมงคล   รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน   
ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท  รองคณบดีฝาย วิชาการและวิจัย 
อาจารยวีระยุทธ  นาคทิพย  รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา   
อาจารยสุวดี  อิสรายุวพร   หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวฯ  
ผศ.อัญชลินทร  สิงหคํา       หัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
อาจารยเยาวรัตน  วงศศรีสกุลแกว  หัวหนาสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน  
ผศ.ดร.วัลลภ  พรหมทอง   คณาจารยประจํา   
ผศ.ดร.เจริญ  เจริญชัย   คณาจารยประจํา    
นายพิศาล        ตันสิน   คณาจารยประจํา   
ผศ.น.สพ.การันต  ชีพนุรัตน  คณาจารยประจํา    
นางสาวพรรณปพร  โภคัง    เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม   
นายจิระศักดิ์   เสง่ียมกิตติกุล   ผูทรงคุณวุฒิ   ติดภารกิจ 
นายอนันต  สุวรรณรัตน   ผูทรงคุณวุฒิ    ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม 
 ดร.เอนก  ศิลปพันธุ 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.   
ประธานกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

วาระท่ี  1   เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 ประธานแจงใหทราบ  
1. การReprofileของคณะ จะเริ่มดําเนินการใหเดือนหนา เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. สภามหาวิทยาลัยมีมติ ใหคณะนําเสนอขอมูลใหมๆ ในเรื่องเทคโนโลยี ท่ีมีและจะมี ในสวนท่ีเก่ียวของ

กับคณะนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย  
3. การเสนอชื่อผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ภายในวันจันทรท่ี 5 มิถุนายน 2560 โดยเสนอผาน

คณะกรรมการประจําคณะ จะนํามาพิจารณาเพ่ีอเสนอมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งถัดไป รวมถึงแผนพัฒนาคณะท่ี
ผานการReprofile และการพัฒนาหลักสูตร 

4. อาจารย 2 ทาน จะเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติปงตง (National Pingtung University of Science and Technology) ประเทศไตหวัน  

5. โครงการพัฒนาและประยุกตเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทย โดยผูเชี่ยวชาญจากสมาคม
นักวิชาชีพไทยในภูมิภาคยุโรป ( ATPER) รวมกับมหาวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการนํารอง  
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FutureAqua เรื่องของกุง คาดวาเปนโครงการท่ีมีประโยชนเปนจุดเริ่มตนท่ีดีสําหรับความรวมมืออ่ืนๆ จึงไดมอบให
สาขาประมง เขารวมและสานตอ 

6. มหาวิทยาลัยกําหนดการเปดภาคเรียน 1/2560 ในวันท่ี 19 มิถุนายน และภาคเรียน 1/2561 ในวันท่ี 
18 มิถุนายน จึงไมสามารถเปดรับนักศึกษาผานระบบ Admission ท่ีเปดในเดือนกรกฎาคม 

7. สรางเครือขายนานาชาติ จะมีนักศึกษาไปฝกประสบการณฟารมไกในประเทศมาเลเซีย จํานวน 5 คน  
และนักศึกษาจากอินโดนีเซีย 3 คน เปนสาขาประมง 2 คน สาขาการผลิตพืช 1 คน มาเรียนระยะเวลา 4 เดือน ตาม
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณในตางประเทศ  

1.2 เรื่องเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
บทบาทอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ ตามขอบังคับฯ จํานวน 8 หัวขอ 

วาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 1/2560    

วาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม งานติดตาม  
ไมมี 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 

4.1 รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน รายงานการเบิกจายเงิน ประจําปงบประมาณ 2560 ไตรมาสสอง           
(1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560) รายละเอียดของงบดําเนินงาน ซ่ึงไดกํากับติดตามการเบิกจายแตละไตรมาสแต
ยังไมเปนไปตามเกณฑ แบงตามหมวดเงิน งบดําเนินงานเงินงบประมาณรายจาย  ไดรับจัดสรร 6,409,000 บาท 
เบิกจายรอยละ 19.64 และงบดําเนินงานเงิน รายได  ไดรับจัดสรร 5,489,930 บาท เบิกจาย รอยละ 15.96 หมวด
ราชการตางประเทศ  ไดรับจัดสรร 1,050,000 บาท เบิกจายรอยละ 41.43 แตคาดวาในไตรมาสท่ี 3 การเบิกจายจะ
เปนไปตามเกณฑ สวน ผลการดําเนินงานโครงการงบประมาณรายจาย เรงรัดดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 
มิถุนายน 2560 สวนเงินรายไดภายใน 31 กรกฎาคม 2560  การเบิกจายเงินครุภัณฑและสิ่งกอสราง  ดําเนินการไปแลว 
รอยละ 90 ซ่ึงทางผูชวยอธิการบดี ผศ.นที ภูรอด ก็กํากับติดตามในสวนของงานสิ่งกอสรางใหเสร็จทันกําหนด 
 มติท่ีประชุม : ทราบ  น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซ่ือ สอบถามการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา ท่ีนาจะเบิกจายไดเกินกวา 
รอยละ 50 เนื่องจากเปดภาคเรียนมานานแลว โดยรองคณบดีฝายบริหารฯ ชี้แจงเหตุผลการเบิกจายลาชา เนื่องจาก
กระบวนการจัดซ้ือตองเปนไปตามระเบียบพัสดุ จัดซ้ือรวมกันไมสามารถแบงซ้ือแบงจางได  

 4.2 รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน แจงเสนอรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ มทร.ธัญบุรี ท่ีวางลงกอนครบวาระการดํารงตําแหนง จํานวน 1 ทาน เนื่องไปดํารงตําแหนงนายกสภา
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงทางคณะไดแจงประชาสัมพันธ มีผูเสนอชื่อมา 1 ราย  โดย ดร.ลลิตา ศิริวัฒนานนท รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย เสนอชื่อ  ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
(ศูนยรังสิต) มีประสบการณการบริหารในมหาวิทยาลัย ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ Center of Excellence in 
Electromagnetic Energy Utilization in Engineering  ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการของ มทร.ธัญบุรี มีความ
โดดเดนดานงานวิจัย โดยมี ประวัติและขอมูลเบื้องตนตามเอกสารท่ีแนบ ซ่ึงทางคณะเห็นวา ประวัติและผลงานมีความ
เหมาะสมจึงเห็นควรสนับสนุนเสนอชื่อตอมหาวิทยาลัย ซ่ึงทางคณะกรรมการสรรหาของมหาวิทยาลัยจะรวบรวมรายชื่อ
และเรียงลําดับ เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง ท้ังนี้ จึงเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะ เสนอรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เพ่ือนําเสนอ
มหาวิทยาลัยตอไป 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ จากประวัติการศึกษาและคุณวุฒิทางวิชาการ เปนผูมีความรูความสามารถและมีความ
เหมาะสมอยางยิ่ง  
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 4.3 รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน แจงการตอเวลาราชการสายวิชาการท่ีเกษียณอายุราชการ โดยทางกอง
บริหารงานบุคคล แจง ใหพิจารณาเสนอแผนความตองการตอเวลาราชการ สายวิชาการ ตําแหนงรองศาสตราจารย 
เพ่ือใหคณะจัดทําแผนอัตรากําลังสายวิชาการ ระยะ 4 ป (ปงบประมาณ 2562-2565) ซ่ึงคณะมีเพียงแค 1 ทาน และ
จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี 3/2560 เม่ือวันจันทร ท่ี  27  มีนาคม  2560 เห็นชอบนําเสนอ คือ 
รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ท่ีจะเกษียณอายุ ในป 2562 ซ่ึงผูไดรับ
เสนอชื่อได แสดงเจตจํานงใหความยินยอม เง่ือนไขการจางจากเงินงบประมาณแผนดิน ระยะเวลา 5 ป โดยเหตุผลท่ี
นําเสนอเนื่องจากเปนผูสอนและเปนท่ีปรึกษาโครงการวิจัยใหกับนักศึกษาในระดับปริญญาโท สงเสริมการเผยแพรการ
ประกวดและการตอยอด งานวิจัย  และไดรับสิทธิบัตร มีผลงานวิจัยของคณะพัฒนาและสงเสริมชุดโครงการวิจัยดาน
เกษตรอินทรียใหทุกสาขาวิชาของคณะมีสวนรวมและไดรับทุนสนับสนุน  และสรางเครือขายงานวิจัยรวมกับสถาน
ประกอบการท้ังภายในประเทศและตางประเทศ  รวมถึงมหาวิทยาลัยแมโจ ท้ังนี้ จึงเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ เสนอตอเวลาราชการ รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ เพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ ใหนําเสนอตอมหาวิทยาลัยและอยูในความประสงคของเจาตัว ท้ังนี้ ดร.เอนก ศิลป
พันธุ เสนอใหทางคณะไดเขาศึกษาดูงานเรื่องปุยอินทรีย และLabตางๆ มีไสเดือนอินทรีย โรงปุย นาสนใจมาทําในคณะ
เนื่องจากคณะอยูในเมือง ใกลกับตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท 
 4.4 รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน แจงการเลือกตั้งหัวหนาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (ครบ
วาระในวันท่ี 31 มีนาคม 2560) ซ่ึงไดนัดประชุมคณะกรรมการในวันพุธนี้ จึงเสนอขอแตงตั้งหัวหนาสาขาวิชาคนเดิม 
รักษาการไปพลางกอน จนกวาจะสิ้นสุดกระบวนการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงหัวหนาสาขาวิชา คาดวากอนเปด
ภาคเรียน ท้ังนี้ จึงเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ แตงตั้ง ผศ.อัญชลินทร สิงคคํา รักษาการ เพ่ือ
นําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป 
 มติท่ีประชุม : เห็นชอบ  
 4.5 รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน แจงการบริหารความเสี่ยงคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจําป
การศึกษา 2559  ใน 3 หัวขอ ดังนี้ 

1. จํานวนนักศึกษาแรกเขาลดลง 
2. การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.00 
3. การดําเนินโครงการของคณะไมเปนไปตามแผน  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเห็นควรให นําความเสี่ยงในดานจํานวนนักศึกษาแรกเขาลดลง  ใหนําไป

เปนความเสี่ยงปการศึกษาถัดไปเนื่องจากแนวโนมในการเรียนดานการเกษตรลด ตองดําเนินการในแผนเชิงรุก 
 มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 
 4.6 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รายงานจํานวนนักศึกษารับเขา ปการศึกษา 2560 จากจํานวนโควตาและ
สอบตรงของแตละสาขา ขณะนี้ไดจํานวนนักศึกษามากกวาแผนรับ โดยแผนรับ 420 คน เม่ือรวมจํานวนโควตาและสอบ
ตรง 504 คน แตคาดวามีกรณีท่ีนักศึกษาจะมารายงานตัวไมครบตามจํานวน เนื่องจาก ระบบ Admission ประกาศผล
เดือนกรกฎาคม จึงไดกําหนดแผนสํารองในรับสมัครเพ่ิมเติม โดยใหนักศึกษาท่ีไดมาสอบตรงอาจมาจากคณะอ่ืนนํา
คะแนนมายื่นสมัคร และรับสมัครตรงพิจารณาจากคุณสมบัติท่ีตรงตามกําหนด   
 มติท่ีประชุม : ทราบ ดร.เอนก ศิลปะพันธุ แจงเปนความเสี่ยงสวนหนึ่งท่ีทําใหจํานวนนักศึกษาจะลดลง 

4.7 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย แจง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2560 แบบเดิม 
(ฉบับแกไข) วันเปดภาคเรียน ภาคการศึกษาท่ี 2/2560 วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2560 และภาคการศึกษาท่ี 1/2560 วันท่ี 
19 มิถุนายน 2560 

 มติท่ีประชุม : ทราบ 
4.8 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รายงานผลการติดตามการดําเนินการหลักสูตร  ประจําปการศึกษา 2559 

สรุปขอเสนอแนะการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกสาขาวิชา ตอคุณภาพของหลักสูตรของคณะ พรอมท้ังการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและการจัดการบริการของคณะ และการประเมินความพึง
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พอใจของนักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีมีผลตอคุณภาพหลักสูตร โดยสรุปจะเปนเรื่องของการขอไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
หนังสือและหองสมุดไมเพียงพอ อุปกรณการเรียนการสอนไมเพียงพอ รถบริการรับสงภายในคณะไมเพียงพอไมสามารถ
ใชบริการในชวงเรงดวน รวมถึงการเดินรถรับสงมหาวิทยาลัยไมเปนไปตามท่ีกําหนดเวลา สัญญาณ  WIFI ไมคลอบคลุม 
และไฟสองสวางชวงเย็นไมพอเกรงวาจะเกิดอันตราย ท้ังนี้ ทางคณะไดแจงใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ จัดทําแนวทางแกไข 
นํามาเสนอใหคณะกรรมการประจําพิจารณาแกไขในสวนท่ีควรจะแกไข 

มติท่ีประชุม : ทราบ   
 4.9 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2558 ทางคณะกรรมการไดดําเนินการเสนอแนะซ่ึงผูเก่ียวของไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ และ
เตรียมแผนดําเนินงาน โดยองคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต ไดกําหนดจัดทําโครงการอบรมพัฒนา เพ่ือใหเตรียมแผน
รับตรวจปการศึกษา 2559 องคประกอบท่ี 2 การวิจัย จัดอบรมและมีโครงการเพ่ือยกระดับงานวิจัยสูระบบเชิงพาณิชย 
เรื่องของนมอัดเม็ด และเครื่องทดแทนกลวยตาก เนนความปลอดภัยและสรางมูลคาเพ่ิม องคประกอบท่ี 3 การบริการ
วิชาการ จัดทําแผนในการเพ่ิมรายไดในการบริการวิชาการ และจัดงานวิชาการท่ีรวมกับทางมหาวิทยาลัย องคประกอบ
ท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาใหไดตระหนักถึงศิลปวัฒนธรรม และ
องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ท้ังดานการเรียนการสอน และบริหารทุกสวนงานแผน การเงิน การเบิกจาย ทาง
คณะไดจัดโครงการหลายโครงการ เพ่ือสนับสนุนใหอาจารยบุคลากรและนักศึกษา และระบบตางๆไดมีการพัฒนามาก
ข้ึน ซ่ึงไดดําเนินการไปแลว รอยละ 30 ซ่ึงทุกโครงการคาดวาจะแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 หรืออาจ
ตอเนื่องในเดือนมิถุนายน 
 มติท่ีประชุม : เห็นชอบ  น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซ่ือ  สอบถามขอมูลงานวิจัยสูเชิงพาณิชยท่ีผานมา รองคณบดี
ฝายวิชาการฯ ชี้แจงวาท่ีผานจะมีนักวิจัยเพียงบางทาน เชน รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ และอาจารยของสาขาเทคโนโลยี
การอาหาร ท่ีมีงานวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงงานวิจัยจะขายบางสวนใหกับภาคอุตสาหกรรม แตยังคงมีนักวิจัย 
มากกวารอยละ 90 ท่ีมีเพียงการตีพิมพในระดับชาติและระดับนานาชาติ ยังไมมีการนําไปมีสวนรวมเชิงพาณิชยตอยอด 
แตรอบนี้ไดมีโอกาสสงเสริมใหนักวิจัยพบปะสถานประกอบการ ไดไปรับโจทยจากสถานประกอบการ เพ่ือนํามาให
นักวิจัยเราดูวาสามารถจะตอยอดไดไหม และทาง บริษัท ไมทตี้ อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด ซ่ึงได MOU กับมหาวิทยาลัย 
มีความสนใจงานวิจัยของคณะ 3 โครงการ ท่ีสามารถจะตอยอดเชิงพาณิชยได โดยไดประสานใหพูดคุยหารือกันแลว  

ดร.เอนก ศิลปะพันธุ   หารือปริมาณและคุณภาพของนมสด ท่ีสามารถนํามาทํานมอัดเม็ดสรางความแตกตาง
จากนมอัดเม็ดจิตรดา คณบดีชี้แจงวา น้ํานมดิบมีปริมาณไมมาก ผลิตนมพาสสงโรงเรียนสาธิต และมีขายนมดิบบาง 

4.10 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย แจง หลักสูตรบริการวิชาการ  ประจําป 2560 ไดสํารวจความพรอมของ
อาจารย 7 สาขา ไดมา 21 หลักสูตร และไดหารือกับหนวยงานภายนอก โรงพยาบาลธัญญรักษ สรุปมา 9 หลักสูตร 
ใหกับผูปวยท่ีรักษาตัวในโรงพยาบาลเพ่ือนําไปตอยอด เปนโครงการฟรี โดยจะเริ่มตั้งแตวันท่ี 26 เมษายน จนถึงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2560 ท่ีผานมาไดจัดอบรมกับชุมชน แตเก็บรวบรวมขอมูลคอนขางยาก และปนี้จะจัดโครงการอบรมแบบ
จัดหารายได ผาน COE จัดเก็บคาอบรมแกผูสนใจ 

มติท่ีประชุม : ทราบ   
 4.11 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย แจง ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การสงเสริม
การฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษาในตางประเทศ พ.ศ. 2560 สําหรับนักศึกษาท่ีตองการไปฝกสหกิจศึกษาใน
ตางประเทศ ท่ีผานมากําหนดวงเงิน 20,000 บาท แตปนี้ไดกําหนดคาใชจายเพ่ือสงเสริมการฝกประสบการณวิชาชีพ
ของนักศึกษาท่ีไปปฏิบัติงานในตางประเทศ รายละไมเกิน 50,000 บาท หากไมเพียงพอหรือมีคาใชจายอ่ืนท่ีจําเปน ให
คณะพิจารณาอนุมัติไดในวงเงินไมเกิน 15,000 บาท  ตองมีระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน และผานการทดสอบ
ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษตามท่ีกําหนด โดยระยะเวลาการฝกสหกิจศึกษานับรวมท้ังในและตางประเทศ  
 มติท่ีประชุม : ทราบ   
 4.12 รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา แจงมหาวิทยาลัยจัดงานเดินการกุศล “ราชมงคลธัญบุรีสัมพันธ” ครั้งท่ี 
17 ประจําป 2560 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2560 โดยนํารายไดทูลเกลาฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
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กุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกาย และเปนการสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนใกลเคียง  
 มติท่ีประชุม : ทราบ 

4.13 รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา แจงจํานวนนักศึกษาท่ีผานเกณฑเขารวมกิจกรรม ตามระบบ Activity 
transcript ขอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2560 เปน KPI ของคณะ วัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม สงเสริม
ใหนักศึกษามีลักษณะเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคและใหนักศึกษามีทักษะตามโครงการตางๆ โดยแบงกิจกรรมบังคับเปน 8 
กิจกรรมและกิจกรรมเพ่ิมเติมของคณะ ซ่ึงไมมีการบังคับตามความสมัครใจของนักศึกษา จากสรุปรายงาน นักศึกษา 
หลักสูตร 4 ป ท้ังหมดจํานวน 341 คน เขารวมกิจกรรมสูงสุดจํานวน 38 กิจกรรม (นักศึกษาป 3) และนอยสุด 16 
กิจกรรม (นักศึกษาป 2) 
 มติท่ีประชุม : ทราบ ดร.เอนก ศิลปะพันธุ สอบถามกิจกรรมดานวิชาการ ซ่ึงรองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษาให
ขอมูลวา กิจกรรมวิชาการไมไดเปนกิจรรมบังคับ แตจะมีกิจกรรมวิชาการ เชน การอบรม IC3 และการอบรม
ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมของคณะ เชน งานฟารม โครงการบริการวิชาการรักษาสัตว และการแขงขันทักษะ โดยขอให
อาจารยผูควบคุมลงนามและแจงรายชื่อนักศึกษา มาท่ีฝายพัฒนานักศึกษาเพ่ือใหทางกองพัฒนานักศึกษาบันทึกขอมูล 
 4.14 รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา แจง กําหนดการปจฉิมนิเทศนักศึกษา และอําลาสถาบัน นักศึกษาท่ีจบป
การศึกษา 2559 ในวันศุกรท่ี 28 เมษายน 2560 พิธีเปดโครงการปจฉิมนิเทศ เวลา 13.00 น. ณ อาคาร  70 ป เกษตร
ปทุมธาน ีและฟงบรรยายจากวิทยากรภายนอก (บริษัทเจริญโภคภัณฑ) หัวขอบรรยาย การเตรียมตัวและสัมภาษณงาน
อยางไรใหไดงาน ชวงเย็นพิธีบายศรี เวลา 16.30 น. ณ บริเวณหนาองคพระพิรุณทรงนาค และพิธีเปดงานเลี้ยงอําลา
สถาบัน เวลา 19.00 น. ณ อาคารโภชนาคาร  
 มติท่ีประชุม : ทราบ 

 4.15 รองคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา แจงกําหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2560                  
มหาวิทยาลัยกําหนดใหคณะ เปนรุนท่ี 1 ในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 เริ่มเวลา 08.00 น. และคณะจะจัด
ปฐมนิเทศผูปกครอง ในวันเดียวกัน เวลา 10.00 น. เพ่ือพบปะพูดคุยกับอาจารยท่ีปรึกษาและในการติดตอ
ประสานกัน ชวงท่ีนักศึกษามาเรียน ซ่ึงจัดข้ึนเปนปท่ี 3 สวนการปฐมนิเทศของคณะ กําหนดจัดในวันท่ี 29 
พฤษภาคม 2560 พิธีเปดเวลา 09.00 น. พิธีบายศรีสูขวัญตอนรับนักศึกษา เวลา 15.00 น. และทางคณะจะนํา
นักศึกษาไป ศึกษาดูงาน และฝกปฏิบัติ ณ ศูนยเรียนรูวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช)  จังหวัด
สุพรรณบุรี ท่ีจะสาธิตการหวานขาวและทํานา ชวงวันท่ี 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน  2560  

มติท่ีประชุม : ทราบ 

วาระท่ี 5  เรื่องการนําเสนอแนวคิดของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
 น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซ่ือ สนใจเรื่องของการประเมินผล และผลยอนกลับจากนักศึกษา รวมถึงการเขารวม
กิจกรรมของนักศึกษา เปนขอมูลท่ีดีท่ีคณะจะมีแนวทางในการมุงพัฒนานักศึกษา และสวนของอาจารยควรเนนเรื่อง
ของงานวิจัยเชิงพาณิชย ปจจุบันมีขอมูลจากหลายกระทรวงท่ีสนับสนุนสงเสริมงบประมาณท้ังงานวิจัยและทุนศึกษาตอ 
เปนโครงการใหญๆท่ีมีภาคเอกชนเขารวมดวย     
 ดร.เอนก ศิลปะพันธ เปนกังวลเรื่องของจํานวนนักศึกษาท่ียังไมไดตามเกณฑ  ซ่ึงบางสาขานาเปนหวง                           
ทางคณะตองเขาแนะแนวเชิงรุก กับโรงเรียนมัธยมปลายกอนท่ีจะจบการศึกษา  

เลิกประชุม เวลา 11.10 น. 
 

  นางสาวพรรณปพร โภคัง 
                                                                                   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม                                                         


